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മുഖവുര 

കുറച്ചു കാലത്തിന്നിപ്പുറം മലയാളികളുടെ ഇടയിലും ഗീതാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിന്നുള്ള ആഗ 

ഹം വദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിട്ട ണ്ടന്നുള്ളതു നിപ്വിവാദമായ സംഗതിയാകുന്നു. ഗീതാശാസ്ത്രുത്തില് ജനങ്ങം 

ക്കണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ജിജ്ഞാസയെ അനുസരിച്ചും സംസ് കൃതഭാഷാവിജ്ഞാനമില്പാത്ത കേവലം 

മലയാളികളായ വായനക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിന്നായിട്ട പല മഹാന്മാരും അനേകം വിധത്തില് ശ്രീ 

മല്ഭഗവല്ഗിീതയെ മലയാളഭാഷയില് പ്രസിദ്ധംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ 

നിറവേറവുന്നതിന്നുവേണ്ടി അവരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് എന്െറ ഈ പ്രയത്തവും. പ 

ക്ഷേ എന്െറ ഈ പരിശ്രമം കുറച്ചൊരു പുതിയ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതു വായനക്കാക്കു പ്രഥ 

മദ്ൃഷ്ടിയില് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്”. എഴുത്തച്ചുന്പാട്ടുകഠം വായിച്ചാല് നല്ലവണ്ണം മനസ്സി 

ലാകുന്നവക്ക്" അന്യയസഹായംകൂടാതെതന്നെ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ നിഷ്കഷിച്ചു പഠിക്കാറാകണം എന്നു 

ള്ള വിചാരത്തിന്മേലാണ് ഞാന് ഈ രീതിയെ അനുസരിച്ചിട്ടള്ളത്. അങ്ങിനെയുള്ളവര് ശ്രഭ്ധ 

'യോട്ടകൂടി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്നതായാല് എന്െറ ഉദ്ദേശ്യം സഫലമായി ഭവിക്കുമെന്നുതന്നെ 

യാണ' എന്െറ പൂണ്ണുവിശ്വാസം. ഞാന് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതി എന്െറ സ്വന്തം മനോ 

ധമ്മമല്പ. കോയമ്പത്തുര്ക്കാരനും ഒരു വക്കിലുമായിരുന്ന കുപ്പുസ്വാമി അയ്യര് എന്നൊരു മഹാന് ത 

മിഴുഭാഷയില് ഒരു ഭഗവല്ഗീതാപുസ്തുകം പ്രസിദ്ധംചെയ്തിട്ടണ്ട്. ആ രീതിയെയാണ് ഞാന് പിന് 

തുടന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആ രീതിയെ മാത്രമേ ഞാന് സ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള. തജ്ജ 

മയുടെ കായ്യുത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ പുസ്ൂകവും എന്േറതും തമ്മില് വളരെ അന്തരമുണ്ട്. ശ്രീധ 

രാചായ്യുസ്വാമികളുടെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനത്തെ അനുസരിച്ചാണ് ഞാന് അതാതു ദ്ല്രോകങ്ങളുടെ അന്വയ 

ക്രമം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുപ്പുസ്വാമി ७०९९ ആ നിയമത്തെ അനുഷ്ലിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ, അദ്ദേ 

ഹം ചില പ്ര ധാനശ്രറോകങ്ങഠംക്കു മിക്ക ഭാഷ്യകാരന്മാരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെ സാരം കൊടുത്തി 

ട്ടണ്ട്'. എന്നാല് ഞാന് ശങ്കരാചായ്യുസ്വാമികളുടെ ഗീതാഭാഷ്യത്തെ പദംപ്രതി പരിഭാഷപ്പെടുത്തു 

കയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാതു ശ്ശരോകത്തിന്നുള്ള അവതാരിക ശ്ശോകത്തിന്െറ മുമ്പിലായി ചേ 

ത്തിട്ടുള്ളതു മഹാദേവശാസ്ത്രികഠം ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം ഗീതയെ ഇംഗ്ലീഷില് തജ്ജമചെയ്തിട്ടുള്ള 

മട്ടിനെ അനുസരിച്ചാകുന്നു. ശാംകരഭാഷ്യം ചുരുക്കമായും, മന്ദബുദ്ധികളായ അസ്തൂദാദികഠംക്ക്” 

അത്്ഥം സ്തഷ്ടമായതു മതിയായില്ലെന്നു തോന്നുന്നതായുമുള്ള ചില ഘട്ടങ്ങളില് ശങ്കരാനന്ദസരസ്വ 

തിം ശ്രീധരാചായ്യുസ്വാമികഠം, ആ നന്ദഗിരി എന്നീ പ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുംകൂടി ശാ 

ജംരഭാഷ്യത്തിന്െറ താഴെയായി കൊടുത്തിട്ടണ്ട'. വേറെ ചില ഘട്ടങ്ങളില് അവരുടെ അഭിപ്രായ 

ങ്ങളെ ടിപ്പുണിയായും ചേത്തിട്ടുണ്ട്'. ഇന്നിന്ന ഭാഗം ഇന്നിന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്നു 

കാണിക്കുന്നതിന്നു പുസ്തകത്തില് ആസകലം ചില സംജ്ഞകഠം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയുടെ വിവരണം 

താഴെ ചേക്കുന്നു. । 

(ശം &०)=८०००००९&००९५ ०. (ശ്രീ)-ശ്രീധരാചായ്യുസ്വാമിക ഠം. 

[ശ_സിംശംകരാനന്ദസരസ്വതി. (ആ)-ആനന്ദഗിരിടിക. 

202 03926 ക त കെ. എം. 

9) 1) 

രണ്ടാംപതിപ്പിന്െറ 068193९ 

മാ {] 0 റി] ४५। <] ലു റി റി 

ഈ പുസ്തകം ൧0൮ഠ-മാണ്ടില് ആഭ്യമായിട്ട' അച്ചടിച്ചു പ്രസിഭ്ധംചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോം 
{] ഴ് 

പരിഭാഷകന്െറ ആയുഷ്ടരാലത്തില്തന്നെ ഇതു രണ്ടാമതായിട്ട” അച്ചുടിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു ലേശം 

പോലും കരുതീട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇത്രയും വേഗത്തില് അതിന്നു സംഗതി വന്നത് ഒരനു 

ധരഹംതന്നെ എന്നു വിചചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് കുറച്ചു കാലത്തിന്നിടയ്ക്ത മലയാളി 

# ഇദ്ദേഹം മൈസൂര് ഗവമ്മേണ്ടു സംസ് കൃതപുസ്പുകശാലാധികാരിയാകുന്നു. 
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കഠംക്ക്' ഈശ്വരകാരുണ്ൃത്താല് ഗീതാശാസ്ത്രുത്തില് അതിയായിട്ടുള്ള അഭിരുചി ഉണ്ടായിത്തിന്നിട്ടു 

എന്ന സംഗതി ഇതിന്െറ രണ്ടാംപതിപ്പു നല്ലവണ്ണം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രത്തെ ശാ 

००९००९१] 00०6; 10० ഈ രിതിയില് ഭാഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള പരിഭാഷകന്െറ ഉദ്യമത്തെ മാന്പയന്മാ 

രായ പലരും അഭിനന്ദിച്ചുവെന്നതിന്ന്' അതു നല്ലൊരു റിക്കാര്ട്ടായുമിരിക്കുന്നു. 

ആദ്യത്തെ പതിപ്പില് ടൂല്ലഭമായിട്ടു ചില സ് ഖലിതങ്ങം ഉണ്ടായിരുന്നതു തിരുത്തി നേരെ 

യാക്കിയതല്ലാതെ ഇതില് യാതൊരു ഭേദഗതിയും വരുത്തിട്ടില്ല. 

ആനന്ദാശ്രമം റി; 
൩൦0൧൦0൮൭. 

മൂന്നാംപതിപ്പിന്െറ മുഖവുര 

ഗീതാപാഠത്തില് കേരളീയക്കള്ള അഭിരുചി വദ്ധിച്ചുതന്നെ വരുന്നു വെന്നു കാണുന്നതില് അ 

തിയായ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അത്രയുമല്ല, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ അനേകം കേരളീയര് 

®> 60 1909 ഭൂലോകത്തിലുള്ള മിക്ക മുഖ്യരാജ്യങ്ങളിലും ചെന്നു. വിപിധവ്യാപാരങ്ങളില് പ്രവേശിച്ചു 

കാലക്ഷേപം ചെയ്യ വരുന്നുണ്ട്. അവരില് പലരും ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീതയെ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ 

വേദഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയില് ശ്രദ്ധാഭക്തികളോടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യകൊണ്ട് അതാതു രാജൃങ്ങ 

ളില് ജീപിതയുദ്ധം നടത്തിപ്പോരുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി പരിഭാഷകന്നുതന്നെ അറിയുവാന് ഇടയാ 

യിട്ടുണ്ട്". അതു നമുക്കെല്ലാവക്കും അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു വിഷയംതന്നെയാകന്നു . 

പുണ്യകുരുക്ഷേത്രമായ യുഭ്ധഭൂമിയില്വെച്ചു' അജ്ജുനനെ കേവലം നിമിത്തംമാത്രമാക്കി 

ക്കൊണ്ടു ലോകമാസകലത്തേയും അനുഗ്രഹിക്കേണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് 

ഗീതാശാസ്ത്രം ഉപദേഗശിച്ചിട്ടുളളത്” എന്നു ശങ്കരാചായ്യസ്വാമികഠം പറയുന്നു യുദ്ധഭൂമിയില് വെച്ചു 

പദേശിച്ചുവെന്നതുകൊണ്ടു ഭാരതയുദ്ധസ്ഥാനീയമായ ജീവി.തയുഭ്ധത്തില് മനു ०२} 89 വിജയം നേടു 

ന്നതിന്ന”__അവരുടെ ഉത്സാഹവും കമ്മശക്തിയും പാഴായിപോകുവാനിടവരുത്താതെ അവയെ നേ 

വഴിക്കു തിരിച്ച” ഇഹത്തില് ७० @] 6९6००९४० പിന്നീടു പരമപുരുഷാത്ഥത്തേയും അവരെക്കൊണ്ടു 

പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതിന്ന്__ഗീതോപദേശം ഉപകാരമായിത്തിരണം എന്നായിരിക്കണം ശ്രീഭഗവാന്െറ 

ഉദ്ദേശം. ഗീതാശാസ്ത്രുത്തിന്െറ പരമരഹസ്യം അതുതന്നെയാണെന്നു പണ്ഡിതവയ്യുനായ ലോകമാ 

02} 01९15 तषे അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഗീതോപദേശപ്രകാരമുള്ള കമ്മയോഗ 

ത്തിന്െറ അനുഷ്ടാനവിഷയത്തില് ഒരു ദൂഷ്ഠാന്തവുമാകുന്നു. അതിനാല് ഇന്നത്തെ കേരളീയഹിന്തു 

ക്കഠം, എന്നുമാത്രമല്ല ഹിന്തുക്കളാസ്കലവും ിതാശാസ്ത്രുത്തെ സാക്ഷാല് വേദംതന്നെയായിട്ട വി 

ചാരിച്ചുതുടങ്ങിയി ര ക്കുന്നു വെന്നതു യൃക്തംതന്നെ. എന്നുതന്നെയുമല്ല, ജാതിഭേദമാകട്ടേ മതഭേദ 

മാകട്ടേ കൂടാതെ സകലമനുഷ്യരേയും സഹോദരഭാവത്തോടുകൂടി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവ 

രേയും ഒന്നുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക മഹിമയോടുകൂടിയ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെം മതവി 

ഷയമായ സങജംചിതബുദ്ധിയെ വിട്ടു വിസ്പാരമായും സയ്ൃക്തികമായും വിചാരിച്ചുതുടങ്ങീട്ടുള്ള ९202 

2.9 02729} സ്വസ്വവേദഗ്രന്ഥങ്ങളോടു തുല്യമായി ട്ടുതന്നെ ഗണിക്കുമെന്നു കരുതുന്നതില് സാഹ 
റി റി 

സമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് അപ്രകാരം വിചാരിക്കത്തക്കവണ്ണുമള്ള പ്രചാരം ഇപ്പ്യോഠം 

തന്നെ അവരുടെ ഇടയില് ആ ഗ്രന്ധത്തിന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഇത്രയും വ്രചാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതും ലോകമാസകലം: വ്യാപിച്ചു ശോഭിക്കത്തക്ക്വിധ 

ത്തില് ഇനിയും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വരുന്നതുമായ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീതയുടെ തജ്ജമയാകുന്ന ഈ 
१ ൽ 4 ററ 0 ന്ന തി ത്ത ६ 

പുസ്തകത്തിന്െറ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പിന്ന് ഇടവന്നുവെന്നതില് മുമ്വേത്തെപ്പോലെ ആശ്ചയ്ക്ും തോ 
റി 

ന്നാതായി, 

62 02 39 മ 
2 <> “ ¦ കെ. ഹം. 
९-- ൭൯൯. 



$ 4 
അവതാരക 

നമ്മുടെ പൃവ്വന്മാർ നമുക്കായി സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ധനങ്ങളില്ലെ 

ച്ച” പിലമതിക്കുവാ൯ വയ്യാത്തതായ ഒരു ധാം (൭പനിഷത്തുക്കാം ഒഴിച്ച്) 

ശ്രിമതഭഗപല്ഗീതയാകുന്നു. ഗീതാശാസ്രൂത്തിനെറ ഉല്പത്തി ഇന്നപ്രകാരമാ 

ണ്: എന്നുള്ളത് പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും അതിയെപ്പററി അദിപില്ലാത്തവരുടെ 

ആവശ്യത്തിന്നായി കുറച്ചൊന്നു താഴെ പറയുന്നു. 

സോമവംശത്തില് ജ്യേഷ്ണാനുജന്മാരായിട്ട്' ഡ്യൃതരാഷ്ടരര് എന്നും പാണ്ഡു 

എന്നും പേരായി രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും., അവരുടെ പുൃത്രന്മാരാ 

യ ദുയ്യോധനാദീകളും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മില് കുരുക്ഷേത്രമെന്ന ദിക്കില്വെ 

ച” അതിഗംഭിരമായ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുവെന്നും, ആ യുദ്ധത്തിന്നു ഭാരതഴുദഭ്ധ 

മെന്നു പേരാകുന്നുവെന്നും. അവര്തമ്മിലുണ്ടായ ആ യുദ്ധത്തിന്നു കാരണമീ 

ന്നതാണെന്നും. യുദ്ധശേഷമുണ്ടായ കഥയിന്നതെന്നും മറവും നമ്മുടെ ഇടയില് 

ധരിക്കാത്തവര് ഉണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്. .അതിനാല് ആ ഭാഗം 

ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പായി ഇരുകക്ഷിക്കാരുടേ 

९२० 6600000} 6300 കുരുക്ഷേത്രമെന്ന ഭൂമിയില് പന്നു നിറഞ്ഞു. യുദ്ധംചെയ്താ൯ 

സന്നഭ്ധന്മാരായി രണ്ടു പക്ഷത്തിലും 01012 ०1011588 അസംഖ്യം സൈന്മൃ്ങ 

ളെ. നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കാണുന്നതിന്നുപേണ്ടി അജ്ജുന൯ തനിക്കു സാരഥിയാ 

യിരുന്ന ശ്രികൃഷ്ണുഭഗപാനോടു തന്െറ തേരിനെ രണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടേയും മധ്യ 

ത്തിലായി കൊണ്ടുചെന്നു നിത്തുലാനപേക്ഷിച്ചു. ഭഗവാ൯ അജ്ജുനനൌൊ അ 

പേക്ഷപ്രകാരം തേരു നടത്തി ഇരുകക്ഷിസേനകമുടേയും നടുവിലായി നീത്തി. 

സൈന്യങ്ങളെ എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ട സമയം രണ്ട പക്ഷത്തിലും യുദ്ധത്തിന്നു 

തയ്യാറായി നിലൂദ്ദന്ന തന്െറ സ്വജനങ്ങളേയും ബന്ധുക്കളേയും സ്നറേഹിതന്മാരേ 

യും സുഹൃത്തുക്കളേയും കണ്ടിട്ട് അജ്ജുന൯ വളരെ പ്യസനത്തോടുകൂടി ഭഗവാ 

നോടു താന് സ്വജനങ്ങളെ ഹിംസിക്കുകയില്ലെന്നും, തനെറ ജ്േഷ്ണാനുജന്മാര് 

തന്നെയായ കൌരവന്മാരേയും തനിക്കു വളരെ അടുപ്പമുള്ള ശേഷം സ്വജനങ്ങ 

ളേഷും കൊല്ലുന്നതായാല് നരക്പ്രാപ്പി നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും, അതി! 

നാല് തങ്ങാംക്കു രാജ്യമേ ആവശ്യമില്ലെന്നും, കാട്ടിലേഷ്ക്ുതന്നെ തിരിയെ പൊ 

യ്യൊഠംകാമെന്നും മററും പറത്തെു വില്ല താഴെ വെച്ചു് തേരില് സ്വസ്ഥമായിരു 

ന്നു. ഇപ്രുകാരം ശോകാക്രാന്ത്നായിരിക്കുന്ന അജ്ജുനന്നായിക്കൊണ്ട് അപ്പോം 

ഭഗവാന് ക്ഷത്രീയധമ്മം മുതലായ വണ്ണധമ്മങ്ങളേയും, ആശ്രമധമ്മങ്ങളേയും, 

സ്വധമ്മത്തെ വീട്ടു നടക്കുന്നപന്നു നരകപ്രാപ്ലീയാണ് ഫലമെനന സംഗതിയേ 

യും, ആത്മാനാത്മവിവേകത്തേഴും. ഉത്തമസുഖപ്പാപ്പിക്കു വേണ്ടന്ന ജ്ഞാനക 

മ്മമാഗ്ലങ്ങളേയും മററനേകവിീഷയങ്ങളേഴും ഉപദേശിച്ചു. വേദവിസ്യാരകത്താ 

വായ വേദപ്യാസമഹഷി പിന്നീട' ആ ഉപദേശത്തെ ० क) 4703 ९०50956} ഉ. 



¢ 
ष 

ണ്ടാക്കി ഭാരതത്തിനെറ മധ്യത്തിലായി ചേത്തു. അതാണ് ഗീതാശാസ്രും. അ 

ജൂനന്നുള്ള ഈ ഉപദേശം. സംസാരസാഗരത്തില് നിമഗ്നന്മാരായി അലയുന്ന 

സകലജനങ്ങറാക്കും ഉപകാരമായി ഭവിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനീധിയായിരി 

ക്കുന്ന ശ്രികൃഷ്ണുഭഗപാനെറ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശ്യം. 

ഈ ८००७० ആദ്യം ഭഗവാന് ഉ.പദേശിച്ചതാകയാല് ഇതിന്നു ഭഗവല് 

ഗീത എന്നു പേര്പഠറയുന്നു. പേദാന്താത്ഥങ്ങളെ അതില് വിശദമായി പ്രതി 
പാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട്” ഉപനിഷത്ത് എന്നും. ബ്രഹ്മപ്രതിപാദകമായ ശാസ്രൂമാ 

കയാല് ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നും, ആത്മാനാത്മവിവേകത്തെ വെജിപ്പെടുത്തുന്ന 

സാംഖ്യയോഗവും കമ്മയോഗവും അതില് വിസ്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാല് യോ 

ഗശാസ്രൂമെന്നും, ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനും അജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാക 

യാത ശ്രികൃഷ്ണാട്തുനസംവാരമെന്നും. ഇങ്ങിനെ പല പേരുകളും ആ ഗ്രന്ഥ 

ത്തിന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. 

ഭാരതയുഭ്ധത്തില് നടക്കുന്ന സകലപ്ൃത്താന്തങ്ങളേയും അപ്പപ്പ്യോഠംത. 
ന്നെ ധ്ൃതരാഷ്ടമമഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നതിന്നു വേദവ്യാസമഹഷിയുടെ 

അനുഗ്രഹത്താല് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദിവ്യചക്ഷുസ്സ്ലോടുകൂടിയ സഞ്ജയന് എന്നാഠം 

ഭഗവാനെറ ഈ ഉപദേശത്തെ മുഴുവ൯ അദ്ദേഹത്തെ (ധൃതരാഷ്ട്രരെ) (©) 

പ്പിച്ചു. 

# പ്രോചിനഗ്രനഥങ്ങളില് ഉ പനിഷത്തുക്കറം ഒഴിച്ചു ഭഗവല്ഗീിതയോ 

കം മാഹാത്മൃയമുണ്ടായിട്ട്' അന്ൃഗ്രന്ഥമില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. സകലജാതിധ 

മ്മങ്ങളും പുരുഷാത്ഥങ്ങളും ഈ ചെറിയ ഗ്രന്ഥത്തില് സംക്ഷേപമായി പ്രതി 

പാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്യ്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായി തോന്നപ്പെടുന്ന സാംഖ്യം. 

യോഗം. ഭക്തി മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങഥം ഇതില് അതിഭംഗിയായി യോജിപ്പി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ച് , സകലക്കും ഉതകുന്നതായും സകലക്കും രുചി 
ക്കത്തക്കതായുമുള്ള വിഷയങ്ങറം ഗീതാശാസ്രൂത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് 

ഈ ഗ്രനഥത്തിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമാഹാത്മ്യമാകുന്നു. ബാല്യാവസ്ഥയിലിരി 

ക്കുന്ന ജിജ്ഞാസുപിന്ന്' ഇത് അതികഠിനമോ., അല്ലെങ്കില് ഏററവുമുന്നതസ്ഥി 

തിയിലിരിക്കുന്ന തത്ത്വജ്ഞാനിക്കു വക പോരാത്തതോ, ആകുന്നില്ല. ഒരുവ 

നെറ അന്തഃകരണം എത്രത്തോളജും വികാസത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപോ., എ 

ത്ൂരത്തോളും ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവോ, അതിനെ അനുസരിച്ചുള്ള പാഠം ഗീതാ 

ശാസ്രരൂം അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. എടുത്താലും ഒടുങ്ങാത്തതായ ധനമാ 

ണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തില് സംഗ്രഹിക്ക൭ പുട്ടിട്ടള്ളത്. ഒരുവ൯ അതിനെ ൭൮൮ 

ട്ടം വായിച്ചാലും അവന്ന് അതില്നിന്ന് എല്ലാം കിട്ടി എന്നു പറവാന് സാ 

ധിക്കുന്നതല്ല., . അതിന്നുള്ള കാരണമെന്തെന്നാല്, ഭഗവല്ഗീത ഒരു പ്രത്യേക 

സിദ്ധാന്തത്തെ, പ്രതിപാടിക്കുന്ന ശാസ്രൂമല്ല. അത് ഒരു സംഭാഷണരൂപമാ 

+ 11006 010 809०१8५ (൩2-12 ഖാഡഠ1. 131൧7൧. 70. 1. 
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യിട്ടാകുന്നു__രണ്ടുപേര് തമ്മില് ഇത്രായിരം സംവത്സരം മുമ്പ് 20126} 961 

വെച്ച ടന്ന ഒരു സംഭാഷണമെന്നത്ഥമെടുത്തുകൂട. അതു ദിവസംപ്രതി, 

എന്നല്ല നിമിഷംപ്രതി., മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും തമ്മില് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാ 

ഷണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീപിതം ഏതു വിധമായിരുന്നാലും നാനാപ്രകാരേ 

ണ പരിണമിക്കുന്നതായ നിങ്ങളുടെ അന്തഃകരണം ഏതവസ്ഥയിലിരുന്നാ 

ലും അവയ്യ്കേല്പാമനുരൂപമായിട്ടോരോ പാഠം ഗീതാശാസ്രരൂം നീങ്ങറംക്കുപദേ 

ശിക്കുന്നതാകുന്നു. ഒരുപ൯ ഗീതയെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കില് അവന്ന്” അതി 

അനിന്നു വേണ്ട ഉപദേശമെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇന്നപ്ര 

കാരമാണെന്നും, നമ്മുടെ ധമ്മം ജന്നതാണെന്നും. ०09 ശുദ്ധിയായി ജ്ഞാ 

നപ്രകാശത്തിന്നു പാത്രമാകണമെങ്കില് നാം ഇന്നവിധത്തില് കമ്മം ചെയ്യുണ 

മെന്നും മറവും ഗീതാശാസ്രും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ഭഗവല് 

ഗീത മറെറല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളേക്കാഠം പാരായഞത്തിന്ന് അധികം = {०१९१००९} 

ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. 

ഗീത ഭാരതയുദ്ധാരംഭത്തില് യുദ്ധക്കളുത്തില്വെച്ചു ഭഗവാന് छट 

നന്നുപദേശിച്ചതാണെന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവിടെ രണ്ടു പൃവപക്ഷം 

ജനിക്കുന്നു. ൧. ആത്മജ്ഞാനം ൭പദേശിക്കുന്നതിന്നായിട്ടു ലോകസംഗ്രഹത്തെ 

ഇച്ഛിക്കുന്ന ഭഗവാ൯ ഫ്റീന്തിന്നുലേണ്ടിയാണ് അജ്ജുനനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ? 

൨. ശാന്തമായി വിചാരം ചെയ്യാന് അയോഗ്യമായ യുദ്ധസമയത്തെ എന്തിനാ 

ണ് ഭഗവാ൯ ആത്മോപദേശത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു കള്ലിച്ചുത്? ഒന്നാമത്തെ 

ചോദ്യപ്രകാരം ആത്മോപദേശം ചെയ്ത്ാനായീട്ട ഭഗവാ൯ അജ്ജുനനെ സ്വിക 

രിച്ചുതാലോചിക്കുമ്വോറം പ്രഥമദുഷ്ടിയില് വളൂരെ ആശ്ചയുവും അസംബന്ധ 

വുമായി തോന്നുന്നുണ്ടി. അജ്ജുനനേക്കാഠം ആ കായ്യത്തില് യോഗ്യന്മാരായി 

5 പാണ്ഡവന്മാരില്ത്തന്നെ വേറെ മഹാന്മാരുണ്ട് എന്നതിന്നു വാദമില്ല. ഉ. 

ദാഹരണമായി, ആദ്യം ധമ്മപുത്രരെത്തന്നെ എടുക്കുക. അദ്ദേഹം ധമ്മം മു 

ത്തിമത്തായി അവതരിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു. ഇത്രയും ധാമ്മികനും സദാചാരശീ 

ലനുമായിട്ട' അന്യപുരുഷനെ കാവ്യപുരാണേതിഹാസങ്ങളില് ഗ്രന്ഥകത്താക്ക 

ന്മാര് വണ്ണ്ണിച്ചുകാണെന്നില്ല. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സഹദേവനുണ്ട്. 

തപശ്ശൂക്തിയും സ്വധമ്മാനുഷ്ടാനത്തില് സ്വൈയ്ുവും അദ്ദേഹത്തോള മുണ്ടായി 

ട്ട വേറെ ആരുംതനൊയില്ലെന്ന പറയാം. ഭഗവാനെറ ഉപദേശം പാങ്ങുന്നതി 

ന്നാ അദ്ദേഹത്തിന്നുളേളേടത്തോളും അഹത വേറെ ആക്കുമില്ല. അതിനാല് 

ലൌകികപിഷയങ്ങളില് ആസക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവനും പരാക്രമശാലിഷു 

മായ അജ്ജുനനേക്കാഠം ആത്മോപദേശം പാങ്ങുന്നതിന്നു ധമ്മപൃത്രരും സഹ 

ദേവനുമാണ്” അധികം യോഗ്യന്മാരെന്നു സ്തഷ്ടമമാകുന്നുണ്ട്. അപര് ചെയ്തിട്ടു 

കള നിഷ്ടകളൊന്നും അജ്ജുന൯ അനുഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അജ്ജുന൯ ഭീമസേനഥേ 

ക്കാളും അധികം വിഷയസുഖത്തെ ഇകച്ഛുിക്കുന്നപനാകുന്നു. എങ്കിലും ലൌകി 



९1 
॥ ള്: 

കനിചയില് അളജ്ജുന൯ സകലപരിഷ്ടാരങ്ങളും തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ 
പുരുഷനും. സുശീലനും, മറവുള്ള സകല അവസ്ഥകാം പൃത്തിയായിട്ടുള്ളവനു 

മാകുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരില്വെച്ച്ി് അജ്ജുനനാണ്” ഏററവും സുന്ദരപുരുഷന്. 

സംഗീതത്തില് അദ്ദേഹം അതിനിപുണ൯. സകലയുവതിജനങ്ങളുടേയും അനു 

രാഗത്തിന്നു വിഷയ൯. ദേവ്രസ്ത്രിയായ ഉവ്ൃശികൂടി അജ്ളുനനില് അനുരാഗം 

2400 ०142902} ഭ്രാന്തചിത്തയായിത്തിന്൯. എന്നാല് ഈ വക ഗുണങ്ങളങ്ളൊ 

129 ആത്മോപദേശത്തിന്നു യോഗ്യമായി ഗണിക്കപ്പെടാഠില്ല. ഇങ്ങിനെയെ 

ല്യാമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെറ പ്രവൃത്തി തക്കതായ കാരണത്തോടുക്ൂടടിയാകുന്നു. 

പാണ്ഡവന്മാരില് അജ്ജുനനെ ഭഗവാനു കുറെ അധികം പ്രത്യേകമാണെന്നുള്ള 

സംഗതി പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ദ്രൌപദിസ്വയംവരത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് 

അജ്ജുനനെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തന്െറ സ്വന്തം സഹോദരിയായ 

സുഭദ്യെ അജ്ജുനന്നു കൊടുക്കുന്നതിന്നും ഭഗവാന് വളരെ ശ്രമം ചെയ്തിട്ടണ്ട്. 

ഒടുക്കം ഭാരതയുദ്ധത്തില് അജ്ജുനനന്െറ സാരഥിയായിരിപ്പാനും നിശ്ചയിച്ചു. ठ 

യുദ്ധാരംഭത്തില് ഭഗവാന് ഇങ്ങിനെ പറകയുണ്ടായി. “അല്ലയോ പാത്ഥ, നീ 

എന്േേറയും ഞാ൯ നിനേറയുമാകുന്നു. എന്േറതെല്ലാം നിനേറതും. നിനോ 

തെല്ലാം എന്േറതുമാകുന്നു. അല്ലയോ ഭരതഷഭ, നീ എന്നില്നിന്നും ഞാന് 

നിന്നില്നിന്നുമാകുന്നു. നൊമ്മാം തമ്മിലുള്ള. വ്യത്യാസത്തെ ആക്കുമ റിഞ്ഞു 

കൂട?. എന്നാല് അവര് തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹം യദ്ദച്ഛുയാ സംഭവിച്ചുതുമല്ല. 

അവര് നരനാരായണന്മാരാണെന്നും, ദുഷ്ടനിഗ്രഹത്തിന്നും ശിഷ്ടപരിപാലന 

ത്തിന്നുംവേണ്ടിയാണ്' മനുഷ്യലോകത്തില് അവതതരിച്ചുതെന്നും, ഭീഷ്ടര് പറ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകകാരണത്തോടുകൂടി മാത്രമേ അപര് മനുഷ്യയലോക 

ത്തില് അവതരിക്കുകയുള്ള. ഇവിടെ ഒന്നാമതായ ആവശ്യം ഭാരതഷുദ്ധത്തില് 

വെച്ചുള്ള ദുഷ്ടനിഗ്രഹമാകുന്നു. അതിന്ന് അളജ്ജുനനെ നിമീത്തമാക്കി ഭഗ 

വാന് കായയും സാധിക്കുന്നു. അതിലധികം മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശ്യം, ഭ്രംശം വന്നിട്ട 

ഒള ധമ്മത്തെ അജ്ജുനന്നായിട്ടുള്ള ഗിതോപദേശംവഴിക്കു സ്ഥാപിക്കുകയാകു 

(118. സകലപ്രാണികളുടേയും ഉഭ്ധാരണത്തിന്നുലേണ്ടിയാണ് ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാ൯ 

അവതാരം ചെയ്തിട്ടള്ളത്. അതിനാല് ഗീതോപദേശമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാര 

ത്തിന്െറ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. അതിന്ന് അജ്ജുനനോളും യോഗ്യനായീട്ട' അ 

ന്യപുരുഷനില്ലതാനും. എന്തെന്നാല് ഒരു മനുഷ്യന്നു വേണ്ടുന്ന ധമ്മങ്ങറം 

അജ്ജുനനില് പൃത്തിയായിട്ടുണ്ട'. മൂഗപ്രായമായ അതിനി ചാവസ്ഥയെ പ്രാ 

പിക്കുകയോ. അല്ലെങ്കില് അത്യ ല്കൃഷ്ടമായ ആത്മവിഷയത്തില് പ്രവേശിക്കു 

കയോ, ചെയ്യാത്ത ഒരുവനാണ് “നരന്? എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗുണ 

ങ്ങം അജ്ജൂനനില് തികച്ചുമുണ്ട്. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഒരുവന്നുപദേശി 

ച്ചാല് മാത്രമേ മനുഷ്യവഗ്ഗത്തിന്നാസകലമുപദേശിച്ചു ഫലമാവുകയുള്ള. അ 

തിഗാലാണ്' ഗീതാശാസ്രൂും ഇത്ര പ്രസിദ്ധമായി തിന്നത്. ധമ്മത്തില് ത്രാല് 
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പയ്യും ജനിച്ചിട്ടള്ളവനും വളരെ താണ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുനനപനുമായ പുരു 

ഷ൯മുതല് അതൃല്കൃഷ്ട൯വരെ സകലജാതിജനങ്ങറംക്കും അതില് വേണ്ടു 

വോളും വകയുണ്ട്. ധമ്മപൃത്രക്കോ സഹദേവന്നോ ആയിരുന്നു ഭഗവാനുപ 

ദേശിച്ചുതെങ്കില് ആത്മവിഷയമായി ഇത്ര ചോടുമുതലൂുള്ള സംഗതികളെ ഉ. 

പദേശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 268 1900 അതു പരക്കെ ഉപയോഗകരമായിത്തി 

രന്നാതുമല്പ. ആത്മോപദേശത്തിന്നധികാരിയാണെന്നു വെച്ചിട്ടുമല്പ അജ്ജുന 

നെ ഭഗവാന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നേരെമറിച്ച് അതിന്നധികാരിയല്ലെന്നുലെ 

ചിട്ടതന്നെയാകുന്നു. ഒരുവന് ആത്മോപദേശത്തിനധികാരിയാകണമെങ്കില് 

അവന്നു നാലുകൂട്ടം ആവശ്യമാകുന്നു. അവയ്ക്കു १४०८००० ०१००१९०० എന്നു പേ 

രാകുന്നു. അവയില് ആദ്യത്തേത് ആത്മാനാത്മവസ്തുവിവേകം__നിത്യനായും 

അവ്യയനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാ ഇന്നത് > അനിത്യമായും നശ്വരമായ്മിരിക്കുന്ന 

പ്രപഞ്ചമിന്നത്', എന്നു പേര്തിരിച്ചുറിയുന്നതാണ് ആത്മാനാത്മവസ്തുവിവേ 
കം. രണ്ടാമത്തേത് ഇഹാമുത്രഫലഭോഗവീരാഗം__എന്നുവെച്ചാല്, ഇഹലോ 

കത്തിലും പരലോകത്തിലും കമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതിന്നിച്ഛുയില്ലായയ. 

കമ്മഫലങ്ങളില് & > 1९205072 ബന്ധത്തില്നിന്നു നിവത്തിച്ചാതു മാത്രമേ 

ഒരുവന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്നഹനാവുകയുള്ള. മൂന്നാമതായി വേണ്ടത്, ശമാ 

ടിഷഠംക്കസമ്പത്തിയാകുന്നു__ അതായതു ശമം. 80०; ഉപരതി, തിതിക്ഷ, ശ്ര 

ദ്ധ, സമാധാനം എന്നി ആറുകൂട്ടത്തെ സമ്പാദിക്കുക എന്നതാകുന്നു. അവ 

യില് ശമമെന്നത് ആന്തരമായിട്ടുള്ള വൃത്തികളെ എല്ലാമടക്കി മനസ്സിനെ 

സ്വലക്ഷ്യത്തില് നിത്തുന്നതാകുന്നു. രണ്ടുവക ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും വിഷയങ്ങളില് 

നിന്നു നിവത്തിപ്പിച്ചു സ്വസ്വഗോളങ്ങളില് സ്ഥാപിക്കുന്നതു ഭമം. ബാഹ്യ 

വൃത്തികളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉപരതി. ചിന്ത, വിലാപം എന്നില 

കൂടാതെ അപ്രതികാരപൂവ്ൃകം സവ്യടുഃഖങ്ങളേയും സഹിക്കുന്നതു തിതിക്ഷ. ശാ 

സ്രുത്തേയും ഗുരുവാക്യത്തേയും ആസ്തികൃബുദ്ധിയോടുകൂടി ഗ്രഹിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധ. 

ശദ്ധബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ ബുദ്ധിയെ സഡവ്യദാ സ്ഥാപിക്കുന്നതു സമാധാനം. 

നാലാമത്തെ സാധനം മുമുക്ഷുത്വമാകുന്നു__മോക്ഷം കിട്ടേണമെന്ന് അതിക 

ിനമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക എന്നത്ഥം. ഭഗവാ൯ ഉപദേശിപ്പാനാരംഭിക്കു 

ന്ന സമയം അജ്ജുനന്നു മേല്പ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങ ഒില് ഒന്നെങ്കിലുമുണ്ടായിരു 

ന്നില്ല. പരമാത്ഥമായ വസ്ത ഇനാത് . അസത്യമായ വസ്തു ഇന്നത് എന്നും 

കൂടി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫ്ീന്തെന്നാല്, അജ്ജുന൯, തനൊ സ്നേഹിത 

ന്മാരും ബസ്ധുക്കളും മറവും യുഭ്ധത്തിരു മരിച്ചുപോകുമല്ല്ോോ ന്നു പഞ്ഞു വ്യ 

സനിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിന്നും പുറമേ, അജ്ളുന൯ ഭഗപാനോട്ട തനി 
] 

ക്കു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കണമെന്നപേക്ഷിക്കുകയുമുണ്ടായില്ല. സ്വജനനിഗ്രഹ 

ത്താല് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന തല്ക്കാലദുഃഖത്തില്നീന്നു നിവത്തി 2120288 

മാഗ്ഗത്തെ മാത്രമേ അജ്ജുന൯ അപേക്ഷിച്ചുള്ള. ०) 029 ആ ദുഃഖത്തെ ചി 

ല ന്യായങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു സമാധാനമാക്കുനാതിന്നു ഭഗവാനു യാതൊരു പ്രയാസ 
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വുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൌകികമായ ഭോഗസമൃഭ്ധി, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്നു പേ 
ണ്ട സ്യായങ്ങറം, അജ്ജുനന്െറ പരാക്രമശീലത്വം, വിയ്യസ്വഗ്ഗം, എന്നിങ്ങി 
നെയുള്ള ചില സംഗതികളെപ്പററി ഭഗവാന് യുക്തിയുക്തമായി പ്രസംഗിച്ചു 
വെങ്കില് അജ്ജുനന് ക്ഷണത്തില് സമാധായപ്പെടുമായിരുന്നു. അജ്ജുനന്െറ 
പൃൃസനം കേവലം ലൌകികമായിട്ടതന്നെയായിരുന്നു. തങ്ങാം ജയിക്കുന്നതാ 
യാല്തന്നെ സ്വജനവധംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യസനം, തന്നിമിത്തമുള്ള പാപം 
എന്നിപയെപ്പററിയ വിചാരമല്ലാതെ താന് സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മോ 
ചിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അജ്ജുനന്നു ലേശംപോലുമുണ്ടായിരുന്നില്പ. അപ്ര 
കാരമുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ ഒരുവ൯ ആത്മജ്ഞാനത്തിനാധികാരിയാവുകയി 
ലന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല് ലൌകികവിഷയമായ ആ ജ്ജൂന 
നെറ ദുഃഖത്തെ പരമാത്ഥവിഷയമാക്കിത്തീത്[്ത, തന്െറ 607 ०0129780 ദുഃഖ 
ത്തെ കാരണമാക്കി സകലജനദുടഖനിപ്ൃത്തി വരത്തക്കവണ്ണം ഒരുപദേശം ചെ 
९8०19095 104} ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാല് ഭഗവാനെെറ അചിച്ത്യസാമ 
ത്ഥ്യമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറവാനില്ല. 

“മേല്പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്ഥൃലമായിട്ടുള്ള അത്ഥമാകുന്നു. ഇനി സൂക്ഷ 
മായി വിചാരം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിങ്കല് ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്, ആരാണ് 
അജ്ജുന൯, എന്നു നിരൂപിക്കുക. “ഞാ൯ സവ്വലോകങ്ങാംക്കുമിശ്വരനാകുന്നുഃ 
ഞാന് ആദ്യൃന്തമില്ലാത്തവനാകുന്നു" (ആ. ൧൦. ദ്രോ. ൩) എന്നു ഭഗവാ൯ത 
ന്നെ ഗീതയില് പഠറയുന്നുണ്ടി. അദ്ദേഹം സകലഭൂതങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെ 
ന്നു. സ്ത്ൃഷ്ടരിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങറാക്കു കാരണം അദ്ദേഹമാകുന്നു.? സൂയൂ൯., ച 
(2099 ധക്ഷത്രങ്ങറം, മനുഷ്യന്, അന്ൃൃപ്രാണികഠം ഇവയുടെ ഉള്ളില്, എന്നു 
തന്നെയല്ല സവജഗത്തിന്നുമാന്തരമായിം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏകവസ്തു അദ്ദേ 
ഹമാകുന്നു. ജഗന്നാഥനായും പരമാത്മാവായുമിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒഴിച്ച പേ 
റെ യാതൊന്നുമില്ല. അജ്ജളുന൯ കേവലം മനുഷ്യനാകുന്നു. വിശേഷബുദ്ധി 
യോടുകൂടിയും, ധമ്മാധമ്മവിചേകത്തോടുകൂടിഷും., വേണ്ട മാഗ്രത്തില് കൊണ്ടു 
പോയാരത ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിലുമുള്ള ഒരാളാകുന്നു. മനുഷ്യ 
നെറ അന്തഃകരണമായ ആ സ്ക്ഷ്യോപാധിദ്വാരേണയാണ് ആത്മചൈതന്യം 
ലോകത്തില് ഏററവുമധികം പ്രകാശിക്കുന്നത്. ശ്രികൃഷ്ണൂഭഗവാന്൯ അജ്ജൂന 
നൊന്നിച്ചു' അതിസ്ററേഹത്തോടുകൂടി വിട്ടുപിരിയാതെയിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയു 
ന്നു. അതിനെറതാ ല്പയ്യും ആത്മാ അന്തഃകരണത്തില് സ 2139 സ്ഥിതി 
ചെയ്യന്നുവെന്നാകുന്നു. ആത്മസന്നിധാനംകൊണ്ടാണ്? മന 22" പ്രപത്തിക്കു 

(ര) | റി ॥ {) ന്നത്. ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാ൯ തന്െറ സഹോദരിയെ അളജ്ജൂനുന്നായ് കൊടുക്കുന്നു; शा) 

ദ്രൌപദീസ്വയംവരത്തില് അദ്ദേഹം അജ്ജുനനെ സഹായിക്കുന്നു. ഭാരതയ്യ 
ദ്ധത്തില് അജ്ജുനനെറ സാരഥിയായിരുന്നുകൊണ്ടു ഭഗവാ൯തനനെ തേരു നട 

0 ॥ ~> 2 9) 0 ट, (9, ത്തുന്നു. ഇവമ്ഷ്മപ്പാം സ്ൃക്ഷ്യമായ അത്ഥമുണ്ട്. ആത്മാനിമിത്തമാണ മനസ്സ്സു | 
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4) ९ 3 {) () ॥ +) ടി 5) ഇന്ദ്രിയദ്വാരേണ ബാഫ്യയവിീഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിന്െറ 

എല്ലാ സുഖടുഃഖങ്ങളിലും ആത്മാ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. ജിവകാലക്ഷേപമായ യു 

ദ്ധക്കതുത്തിലേക്കു മനസ്സിനെ നയിപ്പ്ിക്കുന്നതും ആത്മാതന്നെയാകുന്നു. ആ 

യുദ്ധത്തില് വേണ്ട മാഗ്ഗുങ്ങളില്കൂടി പഴി കാണിക്കുന്നതും ആത്മാതന്നെ. ഒ 
ടക്കം (പാണ്ഡവന്മാരും ഭൂയ്യോധനാദികളുമായ) നല്ലതും ചീിത്തയുമായിരിക്കുന്ന 

സകല അന്തഃകരണവ്ൃത്തികളേയും മനസ്സു ജയിക്കുന്നതും ആത്മാവിനെറ സ 
् १ । 9) ഹായംകൊണ്ടുതന്നെയാകുന്നു. ശ്രികൃഷ്ണുഭഗപാന്൯ അജ്ജുനനെറ ഗനിത്യസഹവാ 

ളി 9) 

സിയും, സ്നേഹിതനും, നേതാവും. ഗുരുവ്യമാകുന്നു. ആത്മാ മനസ്സിനെ ഒരിക്ക 
9) <) റി ;} ലും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒന്ന് ചൂതന്നെയിരിക്കുന്നു. 

भै १ 4) ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാ൯ പരമാത്മാവും അജ്ജുന൯ ആത്മാ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടള്ള മനു 

ഷ്യനെറ അന്തഃകരണവുമാകുന്നു. ഭാരതയുദ്ധാരംഭത്തില് വയസനി ച്ചിരിക്കുന്ന 
ടി ६) 9) 2 ) അജ്ജുനന്ന ഭഗവാ൯ ഗീത ഉപദേശിച്ചുചെന്നതിനെറ സൂക്ഷ്യാത്ഥം, പ്രാപ 

1) )) 

ഞ്ഞികമായ സുഖദുഃഖങ്ങമെ അനുഭവിച്ചു തൃഫ്തീപന്ന് അവയില് വൈരാഗ്യമു 

ണ്ടായിട്ടു പരമാത്ഥതത്ത്വജിജ്ഞാസയോടുകൂടി മനുഷ്യന്െറ അന്തഃകരണം ആ 

ത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നാകുന്നു. 

ഇനിയൊരു ശങ്കയുള്ളത് ഭഗവാന് ആത്മോപദേശത്തിന്ന് എന്തിനാ 

ണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാകുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിലു 

88 ഭേരിനാദം, ശംഖധ്വനി, ആത്തുപിലി, ഇവയെല്ലാം കേംക്കുന്ന സമയം 

മനുഷ്യനെറ ബുദ്ധിയിലുക്ള മൃഗപ്രായമായ അംശമാണ്” അധികം പ്രകാശിക്കു 
ക. അപ്പ്യോഠം ആത്മോപദേശത്തിന്ന് ഏററവും അനുചിതമായ സമയമാണ 

ല്ലോ. ഭഗവാന് അജ്ജുനനൊരുമിച്ചു വളരെക്കാലമിരുന്നിട്ടണ്ട്. മനസ്സ സ്വ 

സ്ഥമായിരിക്കുന്ന സന്ദഭത്ങളും ഇതിന്നുമുമ്പില് അനവപധിയുണ്ടായിട്ടണ്ട്. അ 

പ്പോളൊന്നും ഉപദേശിക്കണമെന്നു ഭഗവാനു തോന്നീട്ടില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, 

അക്കാലങ്ങളില് ഭഗവാന് അജ്ജുനനെ പ്രാപഞ്ചികമായ പലവിധ സുഖപ്രാ 
ले} 986 0166} സഹായിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അന്നൊന്നും ഉപദേശിക്കാതെ 

( | ഭഗവാ൯ ഇപ്രകാരം ചെയ്മതു ത 

ക്കതായ കാരണത്തോടുകൂടിയാകുന്നു. ഈ സമയത്തെ അദ്ദേഹം യട്ദച്ഛുയാ തി 

രഞ്ഞെടുത്തതല്ല. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഘട്ടം വരുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് വളരെ 

ക്കാലമായി കാത്തീിരിക്കുകയായിരുന്നു. അജ്ജുനനൊരുമിച്ചു ഭഗവാന് വള്രെ 

ക്കാലമുണ്ടായിട്ടണ്ട്. സാവകാശമായിട്ടൊരു സമയമാണ് വേണ്ടതെങ്കില് അ 

തിന്നു പലേ സന്ദഭങ്ങളും ഇതിന്നുമുന്പുണ്ടായിട്ടണ്ട്. പക്ഷെ അന്നെല്ലാം അജ്ജൂ 

നന്നു പരിപക്വത ലന്നിട്ടില്ലെന്നുവെച്ചാണ് ഇതേവരെ ഭഗവാന് ക്ഷമിച്ചിരു 

ന്നത്. അജ്ജുന൯ എന്നാഠം ഒരു ധിരപുരുഷനും സകലജനങ്ങളാലും പ്രശം 

സിക്കപ്പെട്ടവനുമാകയാല് അതിയായ അഹംകാരത്തോടുകൂടിയവനും വിഷയ 
സുഖങ്ങളില് ആസക്തിയുള്ള വനുമായിരുന്നു. തനെെറ ധീരതയില് തനിക്കുത 

ഈ ദൂഘടസമയമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 

नै€ 
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നൌ എപ്പോഴാണ് അവിശ്വാസം ജനിച്ചത്, എപ്പോഴാണ്” സ്വജനപധംനി 

മിത്തമുണ്ടാകുന്ന വ്യസനത്തേജും ഭയത്തേയുമനുഭവിപ്പാന് തുടങ്ങിയത്, അ 

പ്പോഠം മാത്രമേ അജ്ജുന൯ ആത്മജ്ഞാഥോപദേശത്തിന്നു പാത്രമായി ഭവി 
88. യ്യുദ്ധക്കളത്തില്വെച്ച് അജ്ജുന൯ ഗല്ഗദാക്ഷരങ്ങളോടുകൂടി “ഭഗവാ 

നേ, എന്നെ ഈ ദുഘടത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കണേ. അങ്ങ് എന്െറ ഗുരുവാകു 

ന്നു. ഞാനെന്താണ് ചെഃയുണ്ടതെന്ന്' അങ്ങ് ഉപദേശിക്കണേ? എന്നിങ്ങി 

നെ പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം മാത്രമേ, അജ്ജതുന൯ ഒരധികാരിയുടെ നിലയെ പ്രാപി 

88. ഈ ഫട്ടംവരെ എന്തുപദേശിച്ചാലും അജ്ജുനനന്െറ ഉള്ളില് കയറുകയി 

ല്ലെന്നു പൃണ്ണുവിശ്വാസംകൊണ്ടാണ് ഭഗവാ൯ ഇതേവരെ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന 

ത്. അജ്ജുനന്ന് ഈ പരിപക്വത തല്ക്കാലംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചതുമല്ല. അ 

ജ്ജുനനെറ ചോടുകാലക്ഷേപമെല്ലാം ഈ യോഗ്യത സിദ്ധിപ്പാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങ 
ായിരുനു. അജ്ജുന൯ വിഷയസുഖങ്ങളെ എല്ലാം അനുഭവിച്ച്” ഒരുമാതിരി 

തൃപ്തനായി ഭവിച്ചു.രിക്കുന്ന. പനപാസകാലത്ത് ജുഷിമാരില്നിന്നു വഒരെ (> 

മ്മോപദേശങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ക്രമേണ പരിപക്വതയെ 

പ്രാപിച്ച മനസ്സ്സോടുകൂടിയിരിക്കുമ്വോഴാണ് അജ്ജുന൯ ഇങ്ങിനെ അതിടുഃഖ॥। 
തനായിട്ട ഭഗപാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചത്. ഈ സമയത്താണ് ഒുഃഖംകൊണ്ടു 

88. ആവശ്യം. എപ്പ്യോഠം ഒരുവ൯ മുഃഖിതനാകുന്നുപോ അപ്പ്യോഠം അവന്ന് 

ആത്മജ്ഞാനം എളുപ്പമായി ഭവിക്കുന്നു. ഒരുവന് തനെറ കാലക്ഷേപത്തെപ്പ 

०0] എപ്പോഠം പശ്ചാത്താപപ്പെടുന്നുപോ അപ്പ്യോം അപ൯ ഈശ്വരനോടു വ 

രെ അടുത്തുവശാവുന്നുവെന്നു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എപ്പ്പോഠം ഒരു 

0109 പരമാത്ഥജിജ്ഞാസയോടുകൂടി സ്വന്തം അന്തഃകരണത്തെ പരിശോധിക്കു 

ന്നുവോ അപ്പോം അവന് തആത്മജ്ഞാനത്തിന്മു യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. അ 

ജ്ജുന൯ താല്ക്കാലികമായ മുഃഖനിപ്പത്തിക്കാണ് ഭഗവാനോടപേക്ഷിച്ചുത്. 

എന്നാല് ഭഗപാന്൯, സംസാരമാകുന്ന ഭുഃഖത്തിന്െറ അത്ൃന്തനിപ്ൃത്തിക്കുള്ള 

മാഗ്ഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്നുപദേശിച്ചുത. കിണററില് പോയ തൊണ്ടിപ്പഴ 

ത്തെ എടുപ്പാ൯വേണ്ടി ഒരു കാക്ക മുങ്ങിത്തപ്പിയഃപ്പോഠം കനകക്കട്ട കിട്ടിയപോ 

ലെയാണുണ്ടായത്. ഗീതയില് രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ ൭ പദേശം കഴിഞ്ഞപ്പോ 

७४० അജ്ജുനനെറ സംശയം, തനിക്കു മോക്ഷം കിട്ടുമോ എന്നായിത്തീനു. 

ആരംഭത്തില് സ്വജനനിഗ്രഹംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്യസനത്തില്നിന്ന” എങ്ങി 

നെയാണ് നിവത്തിക്കുന്നതെന്നു മാത്രമായിരുന്നു. ഭഗവാനെറ ഉപദേശസാമ 

ത്ഥ്യംകൊണ്ട അജ്ളുന൯ ലൌകികത്തില് നിന്നു പാരമാത്ഥികത്തിലേയഷ്ക്കു തി 
രീഞ്ഞു. 

ഇനി മേല്പറഞ്ഞതിനെറ സ്മൂക്ഷ്യാത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുക. കു 

രുക്ഷേത്രമെന ശബ്ദൃത്തിന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി എന്നത്ഥമാകുന്നു. പരമാത്മാ 

ചൈതന്യസ്വരൂപനും നിമ്മലനുമാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആത്മാ മനു 
ഷ്യനെറ അന്തഃകരണത്തില് പ്രതിഫലിക്കുന്ന. ചൈതമയ്യയപ്രതിഫലനത്തി 
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ന്നു ചിദാഭാസനെന്നു പേര് പറയുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ജീവാത്മാ. ജീവ൯ 
റ 

സ്വയമേവ സകലപ്രപഞ്ചത്തേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചമെന്നതു മനകല്ല 
തമാകുന്നുവെന്നു താല്പയ്ും. ആ പ്രപഞ്ചമാണ് കുരുക്ഷേത്രം. ആ പ്രപഞ്ച 

മാണ് ചിദാഭാസനായ ജീപന്നു യുദ്ധംചെയ്യാനുള്ള. ഭൂമി. വിഷയാസക്തചി 

ത്തനായ ഒരുവന്നു പ്രപഞ്ചം സുഖമായി തോന്നുന്നു. എപ്പോറം അവനില് 

പരമാത്ഥജിജ്ഞാസ ജനിച്ച് അവന് വിചാരശിലനായി ഭവിക്കുന്നുപോ അ 

പ്പോഠം അവന്ന് (ആ ജീപന്ന് ) പ്രപഞ്ചം വളരെ കഷ്ടങ്ങഥം നേരിടത്തക്കതും 

വളരെ ദുഷ്ടകമ്മങ്ങറം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു ഡുദ്ധക്കളൂമായിത്തിരുന്നു. അ 

പ്പോഠം അവന്നു സ്വജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ശത്രുക്കളായി തോന്നുന്നു. ന 

മുക്ക് ആദ്യംതന്നെ സ്യനറേഹപദാത്ഥങ്ങളായവയായിട്ടാണ്” യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. 

ഈ യുദ്ധത്തിന്നു ചില സഹായികറം ആവശ്യമാകുന്നു. മന (1419900 റ ചീത്ത 

പൃത്തികളെ യല്ല വൃത്തികഠംകൊണ്ട് ആദ്യം ജയിക്കണം. ഒടുക്കം ശത്രുക്കളും 

സഹായികളും ഠശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, മുക്തിദശയില് സകലവ്ൃത്തികളും 

ന ശിച്ചു മനസ്സു സ്വാത്മാനന്ദ ത്തില് ലയിക്കുന്നു. 

“ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി സ്തുഷ്ടമാക്കാം. കനകം കാമിനി മുതലായവ ആദ്യം 

സുഖകരങ്ങളായി തോന്നുന്നു. അവസാനം അവ ദുഃഖകരങ്ങളായിത്തിരുന്നു. 

പുത്രമിത്രകളത്രാദിസ്വജനങ്ങഠംതന്നെ ശത്രുക്കളായി ഭവിക്കുന്നു. അതിധാല് 

അവയിലുള്ള ആസക്തിയെ വിദ്യ ധമ്മശിലത, ഈശ്വരഭക്തി മുതലായ ഉല് 

കൃഷ്ടുവസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടു കളുയേണ്ടതാകുന്നു. ജിവകാലമാകുന്ന യുദ്ധത്തില് ഇ 

വയാകുന്നു സഹായികറം. എന്നാല് ഇവയെക്കൊണ്ടു സ്വാത്മാനുഭവം വരുനാ 

തൃവരേ ഉപയോഗമുള്ള. ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതത്തെ അനുസരിച്ചു പറയുമ്പചോറം 

കുരുക്ഷേത്രം പ്രപഞ്ചവും, അജ്ജുന൯ അതില് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട श) 0102०; ദേ 

ഹം രഥവൃമാകുന്നു. “ജീവനെ രഥസ്ഥനായും, ദേഹത്തെ രഥമായും. ബുദ്ധിയെ 

സാരഥിയായും, മനോവ്ൃത്തിയെ കടിഞ്ഞാണായുമറിഞ്ഞാലും? എന്ന്” ഉപനീി 

ഷദ്വാക്യം. ജ്ഞാനശക്തിയായ ബുദ്ധി ആത്മപ്രതിബിംബമാകയാല് പരമാ 

ത്മാവായ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാ൯ ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിനെറ സാരഥിയായിരിക്കുന്നു. 

അതിനാല് ഭാരതയുദ്ധം ചരിത്രസംബന്ധമായി ഇന്നകാലത്ത” ഇന്ന 

പരായിട്ടുണ്ടായതാണെന്നു വിചാരിക്കേണമെന്നില്ല. അതു ദിപസംപ്രതി സ 

439 നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കായ്യുമാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട? ആ യുദ്ധ 

ത്തിലേയ്ക്ക്ക നാം പരമാത്ഥവിചാരത്തോടുകൂടി എത്രത്തോളം ചേഗത്തില് പ്ര 

വേശിക്കുന്നുപോ നമുക്കത്രയും നല്ലതാകുന്നു. അപ്പ്യോഠം പരമാത്മാവായ ശ്രീക്ൃ 

28८01900 ജ്ഞാനശക്തിരൂപേണ നമ്മളില് പ്രകാശിക്കുകയും, അവസാനം 

2) 90) ९००९० , ജയം നമുക്ക് നിശ്ചയമായി സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. 

ഇനിം കുറച്ച് അപ്രകൃതമാണെന്ന് ആഭ്യം തോന്നുമെങ്കിലും, പ്രകൃത 

ത്തിലേയ്ക്ു പരമാത്ഥത്തില് വളരെ യോജിക്കുന്നതായ ഒരു സംഗതികൂടി ഈ 
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അവതാരിക അവസാഗിക്കുന്നതിന്നു മുന്വായി പറഞ്ഞുകൊള്ളന്നു_ഏതെങ്കി 

ലും ഒരു ഗ്രന്ഥമൊഴിച്ചു ലോകത്തില് പ്രാചിനമായും നവീനമായുമുളള സകല 

ഗ്രന്ഥങ്ങളും നശിപ്പിക്കുചാ൯ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാല് ഞാന് യാ 

തൊരു സംശയവും കൂടാതെ മഹാഭാരതത്തിന്മേലാണ് കൈവെയ്ക്ുക. ആകാ 

യൂത്തി എന്റെറ പക്ഷക്കാര വളരെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്െറ ०२०१) 

ശ്വാസവും. ഹരിവംശമുഠംപ്പുടെ ലക്ഷത്തിരുപത്തയ്യായിരം ്ല്ോകങ്ങളുടത്ങി 

യിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതം ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയ്യ്കു തുല്യമാകുന്നു. കുറച്ചു കാലത്തിന്നി 

59 കണ്ടപിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതിശാസ്രൂസംബന്ധമായ ചില വിഷയങ്ങാംമാത്രം 

അതില് അത്ര വിസ്തരിച്ചു കാണുമായിരിക്കയില്ല. എങ്കിലും അവയും അതി 

ലില്ലെന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള സകലവിഷയങ്ങളും അതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യസൃഷ്ടി മുതല് ഇതേവരെ മരനുഷ്ട്യനെറ ബുദ്ധിശക്തിയെ എന്തെല്ലാം വി 

ധത്തില് എത്രത്തോളം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്െറ ഫലം പൃത്തിയായി 
അതില് കാണുന്നതാകുന്നു. സകലജാതിമനുഷ്യക്കം വേണ്ടുന്ന ധമ്മങ്ങളും 

ആചാരങ്ങളും സകലവീിധലോകവ്യവഹാരങ്ങളും സകലനിതികളും ആദ്ധ്യാത്മി 

കമായ സ്ഡവ്യശാസ്രുങ്ങളും അതില് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്മൃക്ഷൃഗ്രാഹിയായ ഒരു 

വന് എപ്രകാരമാണ് ഒരു കാഴ്ചബങ്കളാവില് (ധധടണ്ബ് ഭൂഗോളത്തിലുള്ള 

സകലപദാത്ഥങ്ങളുടേയും ജ്ഞാനമുണ്ടാകുനനത് അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തില് 
നിന്നു സവ്വപ്രപഞ്ചജ്ഞാനവും ഒരുവന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കാല 

ക്ഷേപത്തില് നാം എന്തെല്ലാം ടദുൂഘടങ്ങളില് പെടുന്നുവോ, നമുക്കെന്തെല്ലാം 

ആപത്തുകഠം നേരിടുന്നുവോ. അവമയ്യ്കല്ലാം നിപ്പത്തി ഭാരതത്തില്നിന്നു കിട്ടു 

നാതാകുന്നു. ധമ്മവിഷയമായി നമുക്കെന്തെല്ലാം സംശയങ്ങളുണ്ടാകുന്നുവോ, അ 

തേ ജാതി സംശയങ്ങളും അതിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂഷി ഒരു ഉപകഥാരൂപേ 

ണ സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതില് കാണാവുന്നതാണ്. നാം ഭാരതം 

വായിക്കുമ്വോം അതിലുള്ള സകലപാത്രങ്ങളായി നമുക്കതിപരിചയമുള്ളതു 

പോലേയും, അതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, സകലകായ്യുങ്ങളും നാം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു 

പോലേയും, നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും മഹത്തായ ഈ ഗ്രന്ഥം ആരാണ് 

എഎഴുതിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കേണമെന്നില്ലല്ലോ. ഭാരതത്തിലുള്ള സകല 

പാത്രങ്ങളും ഇന്നു ജീപിച്ചിരിക്കുന്നപോലെ അവയ്ക്കു? അത്ര श) 01509 കൊടു 

ത്തൃം ഓരോ പാത്രുങ്ങളുടേയും സ്വഭാവത്തെ അതിസ്മക്ഷ്യമായി പണ്ണ്ിച്ചുമിരിക്കു 
ന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചിത്രം എഴുതുവാന് രതൂപലുകൊണ്ടു വേറൊരു കവിക്കാക 
ട്ടേ, ബ്രഷ് 'ഷ്യകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രകാരന്നാകട്ടേ ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു 

പറയുന്നതില് അശേഷം അതിശയോക്തിയില്ല. ഈ സന്ദഭത്തില് ഞാന് ഒരു 

ശങ്ക പുറപ്പെടിയിക്കുട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിന്ന് ഇത്രയും മാഹാ 

ത്മ്ൃം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ¶ ആരുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് പ്യാസമഹഷിയുടെ ഈ 

ഗ്രനധത്തിന്ന് ഇങ്ങിനെ ഒരസാധാരഞത്വം സിദ്ധി ചിട്ടുള്ളത് १ ആദ്യംമുതല് 

അവസാനംവരെ പാണ്ഡവന്മാരേയും ഭൂയ്യോധനാദികളേയും സന്ധിപ്പിക്കുന്നതി 
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ന്ന്” അതിയായി ക്ലേശിച്ചിട്ടുള്ള വിടൂരരെക്കൊണ്ട് അവിടവിടെയായി ചെയ്യി 

ചിട്ടള്ള സാരോപദേശങ്ങഠാക്കും, ഭീഷ്ടരെക്കൊണ്ടു പറയിച്ചിട്ടുളള ധമ്മോപദേശ 

ങ്ങറാക്കും, പിനെ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മററനേകകായ്യുങ്ങറംക്കുമുള്ള സാമ 
॥ ४) ध നൂ റ് റൂ 7 

ത്ഥ്യം വ്യാസമഹഷിക്കെവിടെനിന്നു സിദ്ധിച്ചു! അല്ലെങ്കില് മറെറാരു വീധ 

ത്തില് ചോദിക്കാം. മഹാഭാരതത്തില്നിന്ന് ഏതൊരു പാത്രത്തെ എടുത്തു ക 

ഒഞ്ഞാലാണ് 2७09} ലേശമില്ലാതെ അതു കേവലം തൊണ്ടുമാത്രമായി ശേഷി 

ക്കുന്നത് ? ഞാനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത് ആരാണെന്നു വായനക്കാക്ഷിപ്പോഠം १५०००९०) 

യെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാരതത്തില് ०७८2) പ്യാപിച്ചരീരിക്കുനാ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗ 

പാനെ അതില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് ആ ഗ്രന്ധത്തിന്ന് എന്തൊരു മാഹാ 

ത്മ്ൃയമാണുണ്ടാവുക? ഭഗവാനില്ലെങ്കില് സുഭദ്രാഹരണത്തിന്നും, പാഞ്ചാലീസ്വ 

യംവരത്തിന്നും, ദ്രൌപടിപ്രസ്മാക്ഷേപത്തിന്നും, രാജസ്മയത്തിന്നും. ഭൂതിന്നുംം 

ഭീഷ്ടുരുടെ ഉപദേശത്തിന്നും, എന്നല്ല ഭാരതയുദ്ധത്തിന്നുതന്നേയും, എന്തൊരു 

വിലയാണുള്ളത് ? നമ്മുടെ മനസ്സില് നാനാവിധവികാരങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന 

തായും നമ്മുടെ മനസ്സിന്നു പലവിധത്തിലും പരിപാകമുണ്ടാക്കിത്തിക്കുന്നതായു 

മിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളില്ലെങ്കില് പിന്നെ ഭാരതമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്ന് എന്തൊ 

രു മഹത്വമാണുള്ളതി? അതു പിന്നെ നിലനിലുുമോ? ഒരു ചരടിന്മേല് മാല 

എന്നപോലെ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനില് മഹാഭാരതം കോക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. 

എന്നാല് പ്യാസമഹഷി ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെറ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം വേറെ 

യാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, “അഹം तकत) പ്രഭവോ മത്തഃ സ്വം പ്രവത്തതേ.- 

പരബ്രഹ്മമായും വാസുദേവനൊെന്നു പേരോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ഞാ൯ സകലജഗ 

ത്തിനേറയുമുല്പത്തിക്കു ഹേതുപാകുന്നു. സ്ഥിതി, നാശം, ക്രിയ, ഫലം, ഉപ 

ഭോഗം മുതലായ വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ സകലജഗത്തും എന്നില്നിന്നുതന്നെ 

വിസ്ക്രാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു? (ഭ. ഗി. ആ. ൧൧. ശ്ലോ. പ) 4“അഹമാത്മാ ഗുഡാ 

കേശ സവ്ൃഭൂതാശയസ്ഥിതഃ, അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ചം 

അല്പയോ അജ്ജുന, സകലപ്രാണികളുടേയും അന്തഃകരണത്തില് സവ്വൂജ്ഞ 

ത്വാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടി നീയന്താവായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ ഞാനാകുന്നു. സ 

വൃപ്രാണികളുടേയും ആഭിഷും മദ്ധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു.? (8. ഗി. 

അ. ൧൧. ദ്രോ. ൨൦); (2 പ്രൂഷ്ടാനുമന്താ ച ഭത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ, പരമാ 

ത്മേതി ചാപ്പുക്തഃ- ആത്മാ സവ്ൃത്തിന്നും സാക്ഷിയായും (സമീപത്തില് സ്ഥി 

തിചെയ്തുകൊണ്ടു കാണുന്നപനായും)ം അരനുമോദിക്കുസനവനായും (സന്നിധിമാ 

തൂംകൊണ്ടു സകലത്തേയുമനുഗ്രഹിക്കുന്നപനായും), സവ്യത്തേഷും ഭരിക്കുന്നവ 

നായും. പാലനം ചെയ്യുന്നപനായും, ബ്രഹ്മാദികഠംക്കുകൂടി പതിയായും അന്ത 

സാമിയായുമിരിക്കുന്നുലെന്നു (ശ്രുതികളുില്) പഠയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.? (ഗീ. അ. 

൧൩. 63०. ൨൨) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭഗവദ്വാക്യങ്ങഥംകൊണ്ടും,, “ഈശാ വാ 

സ്യമിദം സവ്യം യല് കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗല്.-ഈ കാണപ്പെട്ടതെല്ലാം__സ്ഥാ 
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വരജംഗമാത്മകമായിരിക്കുന്ന സകലജഗത്തും__പരമേശ്വരനാല് ആച്ഛാദനി 
യമാകുന്നു.” €പരമാത്ഥത്തില് എല്ലാം ഈശ്വരാത്മകമാകുന്നു. ഭരാന്തികൊണ്ടു 
യാതൊന്നാണ് അനിശ്വരരൂപമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം ഈശ്വ 
രനാകുന്നുച ആത്മാതന്നെയാകുന്നു, എന്ന ജ്ഞാനംകൊണ്ട് .ആച്ഛാദനീയമാകു 
ന൬൯൩_ഞാ൯ സവ്വാത്മകനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനാകുന്നുവെനനഠിയേണ്ടതാകുന്നു 
ലെന്നത്ഥം? (ഈശ. ഉ. ൧) എന്ന ഉ.പനിഷദ്വാക്യംകൊണ്ടും, വാസുദേവനെന്നു 
പറയപ്പെടുന്ന പരബ്രഹ്മത്തിന്െറ (പരമാത്മാവിനെറ) സത്താസ് ഫൃത്തികൊ 
ണ്ടാണ് നമുക്കനുഭവമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലം നിലനിലുംന്നതെന്നു സിദ്ധ 
മാകുന്നു. ഈ തത്ത്വത്തെ ഉളളില്വെച്ചുകൊണ്ട്' ഇതിനെ സകലജനങ്ങളേ 
യും ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ९१०७० ०००९१) ശ്രീികൃഷ്ണുഭ 
ഗവാനില് ഭാരതം മുഴവന് കോത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തെന്നാല്, ഭാരതം എന്ന ഗ്ര 
ന്ഥത്തില് പ്രപഞ്ചമാസകലം സംഗ്രഹി വെച്ചിട്ടളതുപോലെയാകുന്നു. ശ്രീ 
കൃഷ്ണുഭഗവാന് എന്ന പാത്രത്തെ അതില്നിന്നെടുത്തു കളുഷുന്നതായാല്, ഭാര 
തം ഫഎഎന്ന ഗ്രന്ഥംതന്നെ ഇല്പാതാകുന്നുവെന്നു നമുക്കു സ്തൃഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. അതു 
പോലെതന്നെ നമുക്കനുഭവമുളള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്നാസകലം അടിസ്ഥാനം 
പരമാത്മാവായ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനാകുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ സത്താ 
സ് ഫൂ ത്തിയില്ലെങ്കില് സ്വതേ അസത്യമായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനി 
ലുന്നതല്ലെന്നും, അതിനാല് സകലത്തിലും വ്യാപി ച്ചുകൊണ്ട് > സകലത്തിലുമ 
നുസൃതമായിട്ട', അദ്ദേഹമിരിക്കുന്നുവെന്നും. അദ്ദേഹമല്ലാതെ പേറെ യാതൊ 
ന്നുമില്ലെന്നും, നാമെല്ലാവരുമറിയേണ്ടതാകുന്നു എന്നായിരിക്കണം വ്യാസമഹ 
०११1०९6) അഭിപ്രായം. അതിന്നു ബലമായ പ്രമാണവും മേല് കാണിച്ചുവല്ലോ. 
അങ്ങിയനെയിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ__വാസുദേവനെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പരബ്രഹ്മം 
__ആണ് ഗിീതാശാസ്രരത്തില് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഖ്യവിഷയം. മോക്ഷ 
മാണ് അതി നെറ പ്രയോജനം. അത്, സംസാരം ദുഃഖമാണെന്നദിഞ്ഞാ. 
അതില്നിന്നു നിപ ത്തീപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നപക്കുപേണ്ടിയുമാകുന്നു. 

ഗിതാശാസ്രൂത്തില് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി അതാതു വിഷയത്തെപ്പറഠി 
പ്രതിപാഭിച്ചിട്ടുളളതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തില് തജ്ജമചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാംകര 
ഭഷ്യംകൊണ്ടും ശ്രിധരസ്വാമികറം ശങ്കരാനന്ദസരസ്വതി എന്നിവരുടെ വ്യാ 
ഖ്യാനത്ങഠാംകൊണ്ടും വളരെ വിശദമാകുനതിനാല് അവയെലപ്പുററി ഇവിടെ പി 
05 © } 58020)" അ നാവശ്യമാണെന്നു വെച്ചു് ഈ അവതാരിക അവസാധദി പ്പി 
ക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്ന കാലത്ത്”. പേദാന്തവിഷയത്തില് എന്റെറ 
ഗുരുസ്ഥാനം വഹഫ..്കുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ എ. കൃഷ്ണന് എസന്പ്യാന്തിരി അവര്കഥം എ 
ന്നെ നല്ലവണ്ണും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സംഗതി ഞാന് വളരെ കൃതജ്ഞതയോ 
$} പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യത്തെ എട്ടധ്യായം മൂലഗ്രന്ഥം കൂട്ടിവെച്ച് അ 
ദ്ദേഹമായിട്ടൊത്തുനോക്കുവനിടയായി. പിന്നെ എന്െറ നിഭാഗ്യത്താല് ആ 



) 

ह, 
ദ്േഹത്തിന്നു നേരിട്ട ചില @2०००७००८ 820 നിമിത്തം തജ്ജമയുടെ ശേഷമു 

99 ഭാഗം അങ്ങിനെ നോക്കി പരിശോധിക്കുന്നതിന്ന് അദ്ദേഹ ത്തിന്ന് ഇട കി 

ട്ടീയില്ല. എങ്കിലും പിന്നീടു പല ദിക്കിലും എിക്കുണ്ടായിരുന സംശയങ്ങ 

മെ അദ്ദേഹംതനൊയാണ് നിവത്തിച്ചുതന്നത്. അച്ചടിക്കുന്ന കാലങ്ങളില് 

ആനന്ദാശ്രമകായ്യൂദശിയായ ടി. സി. പരമേശ്വരന് മൂസ്സത് അവര്കളും എ 

ന്നെ പലവിധത്തിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

ആനന്ദാശ്രമം കെ. എ 
* ഠം 

൨൭൬൮൧. 

ഗീതാമാഹാത്മ്യം 
| ശ്രികൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. 

ധരോവാച്ച. 

൧. ഭഗവ൯ പരമേശാന ഭക്തിരവ്ൃയഭിചാരിണീ 

പ്രാരബ്ലും ഭൂജ്യമാനസ്പ) കഥം ഭവതി ഹേ പ്രഭോ. 

വിഷ്ക്കുരുവാച. 

൨. പ്രാരബ്ലം ഭൂജ്യമാനോ ഹി ഗീതാഭ്യാസരതഃ സദാ 

സ മുക്തഃ സ സുഖി ലോകേ കമ്മണാ നോപലിപ്യതേ. 

൩. മഹാപാപാടിപാപാനി ഗീതാധ്യാനം കരോതി ചേല് 

ക്വഛില് സ്റ്റശം ന दतः) നജിനിദളുമംബുവല്. 

൪. ഗീതായാഃ പുസ്തകം യത്ര യത്ര പാഠഃ പ്രവത്തതേ 

തത്ര സവ്വാണി തീത്ഥാനി പ്രയാഗാദിനി തത്ര വൈ. 

൫. ०१४९८) ദേവാശ്ച ജൂഷയോ യോഗിനഃ പന്നഗാശ്ച യേ 

ഗോപാലാ ഗോപികാ വാപി നാരദോദ്ധവപാഷരദഭൈം. 

൬. സഹായോ ജായതേ ശിഘ്യം യത്ര ഗിതാ പ്രപത്തതേ 

യത്ര ഗീതാവിചാരശ്ച പഠനം പാഠനം ശ്രുതം. 

തത്രാഹം നിശ്ചിതം പൂത്ഥ്വി! നിവസാമി! സദൈവ ഹ. 

ഒ. ഗീതാശ്രയോഹം തിഷ്ഠാമി ഗീതാ മേ ചോത്തമം ഗഹം 

ഗീതാജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ ത്രിംല്ലോകാ൯ പാലയാമ്യഹം. 

൮. ഗീതാ മേ പരമാ വിദ്യാ ബ്രഹ്മരൂപാ ന സംശയഃ 

അഭ്ധമാത്രാക്ഷരാ നിത്യാ സ്വാനിവാച്ചപദാത്മികാ. 

൯. ചിദാനന്ദൌ കൃഷ്ണേന പ്രോക്താ സ്വമുഖതോജ്ജുനം 

പേടത്രയീ പരാനന്ദാ തത്ത്വാത്ഥജ്ഞാനസംയുതാ. 



൧൬. 

൧൭. 

൧൮. 

സ്സ] 

14% 
യോഷ്ടാദശജപോ നിത്യം നരോ നിശ്ചലമായസ് 

ജ്ഞാനസിദഭ്ധിം സ ലഭതേ തതോ യാതീ പരം പദം. 

പാഠേ സമഗ്ര സംപൃണ്ണ്ണേ തതോദ്ധം പാഠമാചരേല് 

തദാ ഗോദാനജം പുണ്യം ലഭതേ ഠാത്രര സംശയഃ. 

ത്രിഭാഗം പഠമാനസ്ത ഗംഗാസ്ത്രാനഫലം ലഭേല് 

ഷഡംശം ജപമാനസ്തു സോമയാഗഫലം ലഭേല്. 

ഏകാധ്യായം തൂ യോ നിത്യം പഠതേ ഭക്തിസംയുതഃ 

രുദ്രലോകമപാപ്പോതി ഗണോ ഭൂത്വാ വസേച്ച്രിരം. 

അധ്യ്യായം ദ്ര്രോകപാദം പാ നിത്യം യഃ പഠതേ നരഃ 

സ യാതി നരതാം യാവന്മന്വന്തരം വസുന്ധരേ! 

ഗീതായാഃ ശ്ലോകദശകം സപ്പ പഞ്ച ചതുഷ്ടരയം 

ദ്വൌ ത്ര്രീനേകം തദദ്ധം വാ ശ്രലോകാനാം യഃ പഠേന്നരഃ. 
() പം; 

ചന്ദ്രലോകമപാപ്പോതി പഷാണാമയുതം ധ്രുവം 

ഗീതാപാഠസമായുക്തോ മൂുതോ/മാനുഷതാം വ്രജേല്. 

ഗീതാഭ്യാസം പുനഃ കൃത്വാ ലഭതേ മുക്തിമുത്തമാം 

ഗീതേതൃച്ചാരസംയുക്കതോ മൂിയമാണോ ഗതിം ലഭേല്. 

ഗീതാത്ഥശ്രവണാസക്കതോ മഹാപാപയുതോപി വാ 

വൈകണ്ണം സമവാപഫ്ലോതി വിഷ്ണുനാ സഹ മോഭതേ. 

ഗീതാത്ഥം ധ്യായതേ യിത്യം കൃത്വാ കമ്മാണീ ഭൂരിശഃ 

ജിവന്മുക്തഃ സ വിജേഞയോ ദേഹാന്തേ പരമം പദം. 

ഗീതാമാശ്രിതയ ബഹപലോ (2689 ജനകാദയഃ 

നിദ്ധൃതകല്ൂഷാ ലോകേ ഗീതാ യാതാഃ പരം പദം. 

ഗീതായാഃ പഠനം കൃത്വാ മാഹാത്മ്യം നൈവ യഃ പഠേല് 

വൃഥാ പാഠോ ഭവേത്തസ്യയ ശ്രമ ഹുവ ०८>] 8०८28. 

ഏതന്മാഹാത്മ്യസംയുക്തം ഗിതാഭ്യാസം കരോതി യഃ 

സ തല്ഫലമപാപ്പോതി മുല്പഭം ഗതിമാപ് നുയാല്. 

സൂത ഉവാച്ച. 

മാഹാത്മ്യമേതല് ഗീതായാ മയാ പ്രോക്തം സനാതനം 

ഗീതാന്തേ ച ०1609} ते യുക്തം തല് ഫലം ലഭേല്. 

ഇതി 21019000 01006612 

ശ്രീഗീതാമാഹാത്മ്യം 

സംപുണ്ണം 

പി 

|.) 



ധി 
॥ ~ 1©)909900 ധ്യാനം 

6320 

പാത്ഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണൌ സ്വയം 
പ്യാസേന ഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാ മധ്യേമഹാഭാരതം 
അദ്ദൈതാമൃതവഷിണീം ഭഗപതിമഷ്ടാദശാധ്യായിനീ_ 

9) റി 9] മംബ ത്വാമനുസംദധാമി ഭഗവല്ഗീതേ ഭവദ്വേഷിണി. ൧ 
നമോസ്തു തേ വ്യാസ വിശാലബുദഭ്ധേ ഫുല്പാരവിന്ദായതപത്രനേത്ര 
യേന ത്വയാ ഭാരതതൈലപുണ്ണ്ണഃ പ്രജ്വാലിതോ ജ്ഞാനമയഃ പ്രദിപഃ. ൨ 
പ്രപന്നപാരിജാതായ തോത്രചേത്രൈകപാണയേ 

© ജ്ഞാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ ഗീതാമൃതദുഹേ നമഃ. ൩ 
സവ്വയോപനിഷദോ (96019 ഭോഗ് ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ 
പാത്ഥോ വത്സഃ സുധിഭോക്താ § ८7५०० ഗീതാമൃതം മഹല്. त 
വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമദ്ദനം 
ദേവകിപരമാനന്ദം കൃഷ്ടം വന്ദേ ജഗല്ഗരും. ൫ भगो) 

त \ ഭീഷ്ടദ്രോണതടാ ജയ്ദ്രഥജലാ ഗാന്ധാരനിലോപലാ 
४ ത് 25) കണ്ണേന 19 ശല്യഗ്രാഹവതിീ കൃപേണ വഹി കണ്ണ്ണേന ചേലാകലാ 

അശ്വത്ഥാമവികണ്സ്റുഫഘോരമകരാ ദുഷ്യോധനാവത്തിനീ 
സോത്തിണ്ണാ ഖല പാണ്ഡവൈ രണ്ടനദീ കൈവത്തകഃ കേശവം. 17) 
പാരാശയുൂവചസ്സറരോജമമലം ഗീതാത്ഥഗസ്ധോല്ക്കടം 
നാനാഖ്യാനകകേസരം ഹരികഥാസംബോധനാബോധിതം 
ലോകേ സജ്ജനഷഠംപ ഭൈരഹരഹഃ പേപിയമാനം മുദാ 
ഭയാല് ഭാരതപങ്കജം കലിമലപ്രധ്വംസി 028 ശ്രേയസേ. ൭ 
മൂകം കരോതി വാചാലം പംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം 
യല്കൃപാ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്മമാധവം. ൮ 

[കി $) യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്തൂന്വന്തി ദിപ്പയൈഃ സ്പുവൈഃ 
9} ४ വേദൈഃ സാംഗപഭക്രമോപനിഷദ്ദൈഗ്ഗായന്തി യം സാമഗാഃ 

ധ്യാനാവസ്ഥിതതല്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ 
യസ്യ്യാന്തം ന വിദുഃ സുരാസൂരഗണാ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. 0 

ഇതി ധ്യാനം. 

कव ~क -- 





ശാംകരഭാഷ്യത്തിനെറ 

ഉപക്രമണീിക 

൭൪00 

നാരായണഃ പരോവ്യക്താഭണ്ഡമവ്യക്തസംഭവം 

അണ്ഡസ്യ്യാന്തസ്ത്വിമേ ലോകാഃ സപ്പദ്വിപാ ച മേദിനീ 
६] ഥ് 5] ) 1} (3 9) 

അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഭഗപാ൯ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിന്െറ 
സ്ഥിതിക്കുപേണ്ടി ആദ്യം മരിചിമുതലായ പ്രജാപതികളെ സ്തൃഷ്ടിച്ചു പേദോക്ത 
മായം പ്രവൃത്തിലക്ഷണമായുമുള്ള ധമ്മത്തെ അവരെക്കൊണ്ടു സ്വീകരിപ്പിച്ചു. 
പിന്നെ സനകാദികളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെക്കൊണ്ടു ജ്ഞാനവൈരാധഗ്യലക്ഷണ 
മായിരിക്കുന്ന നിപ്പത്തിധമ്മത്തേഷും സ്വീകരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെ പേദോക്തമായ 
ധമ്മം പ്രവൃത്തിലക്ഷണമെന്നും നിവൃത്തിലക്ഷണമെന്നും രണ്ടൂപ്രകാരത്തിലാ 

ന: ര ക) 

കുന്നു. ജഗല്സ്തൃഷ്ടിക്കു ഹേതുവായും, പ്രാണികറംക്കു സാക്ഷാഭഭ്യദയത്തിന്നും മു 
)) 6) 9] ധാ ॥ 0 ह ക്തിക്കും ഹേതുവായുമിരിക്കുന്ന ആ ധമ്മത്തെ ശ്രേയസ്സിനെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മ 

ആനന്ദഗിരിടിക. 

പ്രത്യഞ്ചമച്ചുതം നത്വാ ഗുരൂനപി ഗരീയസഃ 

ക്രിയതേ ശിഷ്ൃശിക്ഷായൈ ഗിതാഭാഷ്യവിവേചനം. 

क 1 ജ്ഞാനനിഷ്ഠട എന്ന ഉ.പായോപേയങ്ങളായ രണ്ടു നിഷ്ടകളെ പ്രധാനമാക്കീട്ടാ 
ണ് ഗീതാശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗീതാശാസ്ത്രത്തിന്നു വ്യ്യാഖ്യാനംചെയ്താന് ഇച്ചിച്ചിട്ടു ഭഗ 
വാന് ഭാഷ്ട്യകാരന് വിഘ്ലോപശാന്തിക്കായിക്കൊണ്ടു പ്രമാണസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടദേവതാത 
ത്ത്വാനുസ്മൂരണരൂരൂപമായ മംഗളത്തെ ചെയ്തിട്ട് സകലേതിഹാസപുരാണങ്ങളുടേയും സാരാത്ഥങ്ങളെ 
ല്ലാം ഗീതാശാസ്ത്രത്തിലന്തഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി പുരാണത്തില്നിന്ന്' അന്ത 
യ്യാമിവിഷയമായ ഒരു ശ്ലോകത്തെ എടുത്തുദാഹരിക്കുന്നു:__. 

നാരായണ ഇതി_സ്ഥൂലദ്ദഷ്ണിയില് 'നാരായണ'ശബ്ദുത്തിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുമുനു ജലമയമായി 
9] १ पि 

രിക്കുമ്പോഴം അതിന്മേലെ വാസംചെയ്യുന്ന ജഗല്സ്രഷ്ടാവെന്നത്ഥമാകുന്നു. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ണിയില്, 4൩ 
ര? ശബ്ദൃത്തിന്നു സകല.ചരാചരാത്മകങ്ങളായ ശരീരങ്ങഠം എന്നത്ഥമാകുന്നു. അവയഷില് നിത്യം 

യൂ 20 ४, £] 2 9 വാസംചെയ്യുന്ന 21}8929010 € 1155309 നാരങ്ങം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. = @201दष ആശ്രയമായുംം 
റി ५ റു 

നിയാമകനായും, അന്തയ്യാമിയായുമിരിക്കന്നവന് നാരായണനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അന്തയ്യാമി 
ബ്രാഹ്മണത്തില് നാരായണമന്ത്രത്തിന്െറ അത്ഥത്തെ വിസ്തൂരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ഈ ശാ 
त्र) പ്രതിപാടിപ്പംന് ഭാവിക്കുന്ന തത്ത്വം വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

വ 

അവ്രകാരമിരിക്കുന്ന നാരായണന്, അപ്്യക്താല് പരഃ-അവ്യ്യാകൃതത്തില്നിന്ന്', അല്ലെങ്കില് മായ 
യില്നിന്ന് , വൃതിരിക്തനാകുന്നു. മായയോടു (പരമാത്ഥത്തില്) സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന. 
ത്ഥം. ഇതിന്നു പ്രമാണം:__4അക്ഷരാല് © 1229 പരഃടമഹാസൂക്ഷ്മായിരിക്കുന്ന മഹത്തത്ത്വം മുതല് 

റി ५] റ] ി {} മഹാസ്ഥൃലമായിരിക്കുന്ന പൃഥിചിവരെയുള്ള तमव 111. ०००००९० നാമരൂപാത്മകമായും സം 
സാരലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന സകലപ്രപഞ്ചത്തില്നിന്നും (സകലകാഷ്യുവഗ്ശത്തില്നിന്നും?) പരമാ 
കുന്നു അവ്വൃക്തം, അല്ലെങ്കില് മുലവ്രകൃതി. അപ്രകാരമുള്ള അവ്ൃൃക്തത്തില്നിന്നും പരനാകുന്നു 

५ 2 ष ४] 7 യ $) 2 2) ४। (त) ൨ ¬ നാരായണാഖ്യനായി രിക്കുന്ന പരമാത്മാ”. (“മഹത പരമവ്യയക്തം അവ്ൃയക്താല് പുരുഷഃ പരഃ; പുരു 
ഷാന്ന പരം കിഞ്ചില് സാ കാഷ്ട്രാ സാ പരാ ഗതിഃ.) 



+ 

൨. ശാംകരഭാഷ്യത്തിനെറ 

ണാദിസകലവണ്റ്ാശ്രമികളും വളരെക്കാലം അനുഷ്ടിച്ചുപന്നിരുന്നു. എന്നാല് 
കാലക്രമംകൊണ്ട് അനുഷ്ടിക്കുന്നപക്കു കാമോത്ഭവം ഹേതുവായിട്ട വിവേകവി 

ഇ്ഞാനക്ഷയംനിമിത്തം ധമ്മക്ഷയവും അധമ്മാഭിപൃഭദ്ധിയും പന്നതിനാല് ജഗ 
ത്തിനെറ സ്ഥിതിയെ പരിപാലിപ്പാനായിക്കൊണ്ട് ആദികത്താവായ നാരായ 

ണന് എന്നയപേരോടുകൂടിയ സാക്ഷാല് മഹാവിഷ്ണു ബ്രാഹ്മണരുടെ (-ഭൌമസ്ൃയ 

ബ്രഹ്മണഃ) ബ്രാഹ്മണത്വത്തെ രക്ഷിപ്പാ൯വേണ്ടി പസുദേവാംശമായി ദേവകി 

യില് കൃഷ്ണനായി അവതാരംചെയ്തു. 1 എന്തെന്നാല്, ബ്രാഹ്മണത്വം രക്ഷിക്ക 

പ്പെട്ടാല് വൈദികധമ്മം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അന്മയവണ്ന്ാശ്രമങ്ങറം അതിനെ 

ആശ്രയിച്ചു നിലലുകയാല് അവയും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 

സദാ ജ്ഞാനൈശ്വയ്യശക്തിബലവിയ്യുതേജസ്സകളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആ 

ഭഗവാ൯ ത്രിഗുണാത്മികയായും മൂലപ്രകൃതിയായും വ്ൈഷ്ണ്ണവിയാഷ്യമിരിക്കുന്ന 

സ്വമായയെ വശീകരിച്ചു ദേഹവാനെന്നപോലെ അവതാരംചെയ ലോകസം 

ഗ്രഹത്തെ ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പപെടുന്നു. എന്നാല് പരമാത്ഥത്തില് അജ 

നായും അവിനാശിയായും സ്വഭാപേന നിത്യനാഷും ശുദ്ധനായും ബുദ്ധനായും 

മുക്തനായുമിരിക്കുന്ന തനിക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെജ്കിലും ജീവികളെ 

അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന ഒരേ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് ശോകമോഹസമുദ്ര 

ത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അജ്ജുനനായിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ടു വൈദികധമ്മങ്ങളേ 
യും ഉപദേശിച്ച. ഗുണാധികന്മാരായവര് സ്വീകരിച്ചു് അനുഷ്ടിച്ചാല് അധികം 

പ്രചാരം വരുമെന്ന വിചാരിച്ചാകുന്നു ഭഗവാന് അജ്ജുനന്ന്” ഉപദേശിച്ചത്. 

ഭഗവാനാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള ആ ധമ്മത്തെ സവ്വജ്ഞനായിരിക്കു 
] 

റി (1 
~ 

(ആ) പരമാത്ഥത്തിൽ മായാസംബന്ധമില്ലെങ്കിലും വ്യവഹാരദശയില് തത്സംബന്ധത്തെ അം 
.७ റൂ © റി ;) | ത്രി {] ന १ () പഥി ठ) 

ഗീകരിച്ചു്” അദ്ദേഹം അവ്യ്യാകൃതമായിരിക്കുന്ന മുലപ്രകൃതിയില് അന്തയ്യുംമിത്വേന സ്ഥിതിചെയ്കുന്നുവെ 
റി 9 

ന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മൂലകാരണമായിരിക്കുന്ന ആ അവ്ൃക്തത്തില്നിന്ന്' അണ്ഡമുണ്ടാകുന്നു. 

അപഞ്ചികൃതപഞ്ചമഹാഭൂതാത്മകമായ ഹൈരണ്ഠഗഭം എന്ന തത്ത്വം അണ്ഡമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

മുലകാരണത്തില്നിന്നാണ് ഹിരണ്ദൃഗഭത്തിന്െറ ഉല്പത്തി എന്നത് ശ്രുതിസ്മൃതികളില് മഹാഡ്ര 

സിദ്ധമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഹിരണ്യഗഭം എന്ന തത്ത്വത്തിനെറ ഉള്ളിലാണ് പിരാഡാത്മകമായ 
<] സ്ഥ് റൂ ठ) ॥ ധ ८ പ്പ 9 १ ;] ~ റി 

ഭൂരാദിലോകങ്ങം തി ചെയ്യുന്നതു് . സപ്ലദ്വിപുകളോടുകൂടിഷിരിക്കുന്ന വൃഥിവിയും? എന്നതു 

( സ്ന १ 0 ത്മ 1] ©) „^ 1] 1) 2 ८ റി 0 ത്ര റി ;] 

കൊണ്ടു” സവ്വലോകാത്മകമായ വിരാട്ടുതന്നെയാണ്' സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. വിരാഡ്രൂപമായിര് 

ക്കന്ന സകലസ്ധ്കലപ്രപഞ്ചവും ഹിരണ്ഠഗഭമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന തത്ത്വത്തില്നിന്നുതഅ്അവിക്കുന്നുവെ 

ന്നും, ഹൈരണ്യഗഭമായ ആ തത്ത്വം മൂലകാരണമായ അല്വയക്തത്തില്നിന്നുഅവിക്കുന്നുവെന്നും 

ആ അവ്ൃക്തത്തോടു യാതൊരു സംബന്ധവും കൂടാതെ അതില് അന്തയ്യാമിയായി സാക്രാല് ശ്രീനാ 2 
രായണനും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വെന്നുമാണ് ആകപ്പാടെ വന്നുകൂടിയ അത്ഥം. 
നയ നത്തെ ത്തിനെ --~~~~~~-~~~~----------~~~-~-~~-~-~-~~-~-~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 

1 യം ദേവം ദേവകി ദേവി വസുദേവാദജിജനല് 

9८९20] ബ്രമമണോ ഗുഫലൈ ദിപ്പമഗ്നിമിവാരണിഃ ല് < | ട്ട് തപ) = “क | 

മ. ഭാ. ശാന്തി. അ ൪൭. ९० ൨൯. 
९। 

) १) | 

ആചായ്യസ്വാമികഠം ഈ ഭക്ല്രോകത്തിന്െറ അത്ഥത്തെയാണ് ഇവിടെ സ്ൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

നിലകണ്ണിയവ്യയാഖ്യാനപ്രകാരം “രൌമസ്ത്യ ബ്രഹ്മണഃ? എന്നതിന്നു വേദങ്ങം എന്നും, ബ്രാഹ്മണർ 

ഫന്നും, യജ്ഞങ്ങറം എന്നുമാകുന്നു അത്ഥം. 



¦ + थ ) 
ഉ പക്രമണിക ൩ 

നന ഭഗവാന് & വേദവ്യാസന് ഗീത? എന്ന പേരോടുകൂടി എഴസ്നൂറ ശ്ലോകമാ 

ക്കി കൂട്ടിച്ചേത്തു. 

ഈ ഗീതാശാസ്രും എല്ലാ പേദാത്ഥങ്ങളുടേയും സാരമാകുന്നു. അതിനെ 

മനസ്സ്സിലാക്കുവാ൯ വളരെ പ്രയാസവുമാണ് . അതിലെ സാരോപദേശങ്ങളെ 

വിശദമാക്കുനതിന്ന് അനേകം പ്യാഖ്യാതാക്കന്മാര് അതിനെ പദംപ്രുതി വ്യാ 

ഖ്യാനിച്ചു പരിശോധിച്ചിട്ടണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ലൌകികന്മാരെ അന്യ്യോ 

ന്യവിരുഭ്ധങ്ങളായ അത്ഥങ്ങളെ ०1613 {1560209० അനോേകാത്ഥങ്ങളോടുകൂടി 

യവയായും കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാല് ഞാന് വിപരമായി അത്ഥനിണ്ണുയം. 

ചെയ്യുന്നതിന്നു സംക്ഷേപമായി ഒരു വിവരണത്തെ ചെയ്യുന്നു. 

ചുരുക്കിപ്പറയുനനതായാത, ഈ ശാസ്രരൂംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം പരമപദ 

९००) ४०; സംസാരത്തില്നിന്നും തല്ക്കാരണത്തില്നിന്നമുള്ള നിവൃത്തിയുമാ 

കുന്നു. അതു സവ്ൃകമ്മസന്യാസപുധ്വകമായിട്ടുളള ആത്മജ്ഞാനനിഷ്ണാരൂപമായ 

ധമ്മാചരണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഈ ഗീതാത്ഥധമ്മത്തെ മൂദ്ദേശിച്ചു ഭഗവാ൯: 

തനെ അനുഗീതയില് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:__ 

സേ ഹി ധമ്മഃ സുപയ്യാഫ്പോ ബ്രഹ്മണഃ പദവേദനേംബ്രഹ്മപദവിയെ 

പ്രാപിപ്പാ൯ ആ (ആത്മജ്ഞാനനിഷ്യാരൂപമായ) ധമ്മം ധാരാളും മതിയാകുന്ന: 
താണ് ?. (മ: ഭാ. അശ്വമേധപപ്വം. അ. ൧൬. 6६29. ൧൨) 

അവിടെത്തന്നെ പിന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് __ 

നൈവ ധമ്മീ ന ചാധമ്മീ ന ചൈവ ഹി ശുഭാശുഭീ 

 സ്യയാദേകാസനേ ലീനസ് ൂ്ണ്ണിം കിഞ്ചിദചിന്തയ൯ംഒരേ ആസന 

ത്തിന്മേല് തന്നെ ഇരുന്നു മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഒന്നിനേയും വിചാരിക്കാ 

തെയിരിക്കുന്നപ൯ ധമ്മിയുമല്ല അധമ്മിയുമല്ല, സുഖിയുമല്ല ദുഃഖിയുമല്ല.” 

ജ്ഞാനം സന്ല്യാസലക്ഷണം? എന്നും അതില് തന്നെ പറ ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ഈ ശാസ്രൂത്തില് തന്നെ അവസാനത്തില് ഭഗവാന് അജ്ജുനനോടു പറയു 

ന്നു:__ സേവ്യധമ്മാ൯ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം യഡ്രജ-സകലധമ്മങ്ങളേഷും 

ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെത്തന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചാലും”. 

പ്രവൃത്തിലക്ഷണമായ ധമ്മം ലൌകികമായ അഭ്യൃദയത്തെ കൊടുക്കുന്ന 

തും എല്ലാ വഴ്റ്റാശ്രമികഠംക്കും വിധിക്കപ്പെടിട്ടുള്ളതും ദേപാദിസ്ഥാനപ്രാഫ്മിക്കു 

ഹേതുവായിട്ടുള്ളതും ആകുന്നുവെങ്കിലും., ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാപ്പുണബു. 

ദ്ധ്യാ അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കില് അതു മനുഃശുഭ്ധിക്കു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. 
മനഃശുദ്ധിയുള്ളവന്നു ജ്ഞാനനിഷ്ടയ്ക്കുള്ള യോഗ്യത സിദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോം 

അവന്നു ജ്ഞാനവും സിദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാല് പ്രപൃത്തിലക്ഷണമായ ധമ്മ 
നടനം ന തത്തു न= നാ ത്തു 

൭) ८ ©) ൭ 31 റി १) > സ്സ, 2); വ്ര ४ । ^ १] # (ആ) “കൂഷ്ണുദ്വൈപായനം പിദ്ധി വ്യാസം നാരായണം ०7 എന്നു സ്മൃതിവാക്യമുള്ള 
റൂ ൭ 

തിനാല് സജ്ജനങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരത്തെ ചെയ്ത്താന് വേണ്ടി സാക്ഷാല് ശ്രിനാരായണ൯ന്തന്നെ വ്യാസ 

രൂപേണ അവതതരിച്ചുതാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ “ഭഗവാന് എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 



॥ न) 

൪ ശാംകരഭാഷ്യത്തിനെറ ഉ.പക്രമണിക 

വും മുക്തിസിദ്ധ്യത്ഥമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാന് 
പഠറയുന്നു:__ 

4ബ്രേഹ്മണ്യാധായ കമ്മാണി യതചിത്താ ജിതേന്ദ്രിയാഃ 

യോഗിനഃ കമ്മ കുവ്വന്തി സംഗം തൃക്ത്വാത്മശുഭദ്ധയേ-എല്ലാ കമ്മങ്ങ 
ളേയും ബ്രഹ്മത്തില് അച്പിച്ചിട്ട് ഷയോഗികറം മന്രഃശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു സക്തി 

കൂടാതെ കമ്മം ചെയ്യുന്നു. 

ഗീതാശാസ്രൂം നിഃശ്രേയസപ്രയോജനമായ ഈ രണ്ടു ധമ്മങ്ങളെയാണ് 

മുഖ്യമായി പ്രതിപാഭിക്കുന്നത് . പാസുദേപനെന്നും പരബ്രഹ്മമെന്നും പറയ 
പ്പെടുന്ന പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെയാണ് ഇതില് വിശേഷിച്ചും അഭിപ്യഞ്ജിപ്പിക്കു 

നാത്. ഗീതാശാസ്രും വിശിഷ്ടമായ ഒരു വിഷയത്തേയും ഒരു പ്രയോജനത്തേയും 
പററി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശാസ്ധ്രത്തിന്നു വിഷയത്തോടും പ്രയോജനത്തോടുമുള്ള 

സംബന്ധത്തേയും കാണിക്കുന്നു. & എന്തെന്നാല്, അതിന്െറ അത്ഥജ്ഞാനം 

കൊണ്ടു സമസ്മപുരുഷാത്ഥസിദ്ധിയുമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാലാകുന്നു ഞാന് അതി 
നെ ०4101816 120 ശ്രമംചെയ്യുന്നത്. 

& ഇവിടെ വിശിഷ്ടമായ വിഷയം പരബ്രമമാകുന്നു. പ്രയോജനം മുക്തി. അതു സംസാ 

രത്തിങക്കല് നിന്നു നിവത്തിപ്പാന് ഇച്ച്ിക്കുന്നവക്കവേണ്ടിയാകുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രം വിഷയത്തെ വൃക്തീക 
[क 

രിക്കന്നതിനാല് അതിനോടും, മുക്തിക്കു സാധനമാകയാല് അതിനോടും, സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 



भ 
ഹരിഃ ഓം. 

9) ॥। 

ഗ്ര 2 ര (ध ൩൬ 2 22०९ 0106230 26617 മ്: 

८2] 2 © @ ८2 01 © ८} ठ) 
ഒന്നാമധ്യായം 

^ 

(9००० 2. വാച്ച. 

൧. ധമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുഷുത്സവഃ 

മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകവ്ൃത സഞ്ജയ. 

४०2०० 0 പറഞ്ഞു. 

ഹേ സഞ്ജയ-അല്പയോ; സഞ്ജയ, യമ്മക്ഷേത്രേടധമ്മത്തിന്നിരിപ്പിടമായിരിക്കു 
५ 

ന്ന, കുരുക്ഷേത്രേ-കുരുക്ഷേതൃമെന്ന സ്ഥലത്തില്, യുയുത്സവടടയുദ്ധംച്െയ്താന്൯ ആഗ്രഹ 

29201९90, മാമകാടടനമ്മുടെ ആളകളം, പാണ്ഡവാഃ ച ഏവടപാണ്ഡവന്മാരും, സമ 

2 ന്ന് (9 ८] ॥ ४ 1 വേതാഃടചേന്ന്', കിം അകുവ്വത-എന്തു ചെയ്തു. 

(യൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവ് സഞ്ജയനോടു ചോദിച്ചു.) അല്ലയോ സഞ്ജയ, 
9) , 5) 5) | 

പൃണ്യൃഭൂമീയായ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുഭ്ധംചെയ്യാനാഗ്രഹിച്ചു നില്ലടുന്ന ഭൂയ്യോധ 

നാദികളായ നമ്മുടെ ഭാഗക്കാരും ധമ്മപുത്രാദികളായ പാണ്ഡവന്മാരുംകൂടി 

പത്തു ചെയ്തു; 

[ശ_സ്] വേദങ്ങളുടെ അത്ഥം വളരെ സൂക്ഷ്മവും, ശുഡവുംം ഗ്രഹിക്കുവാന് വളരെ വ്ര 

യാസവുമാകയാല് അതിന്െറ അത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാന് അശക്തന്മാരായ സല്പുമാന്മാക്കു ധ 

മ്മാദിസവ്വപുരുഷാത്ഥസിഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് , സവ്വവിഭ്യനിധിയും സപവ്വജ്ഞചുഡാമണിയും പര 

മകാരുണികനുമായ ഭഗവാന് ശ്രിപ്യാസമഹഷി അഞ്ചാമത്തെ വേദം എന്നു പ്രസിഭ്ധമായിരിക്കുന്ന 

ഭാരത്സംഹിതയെ ഉണ്ടാക്കി. സല്പുമാന്മാരായിട്ടുള്ളചരിതതന്നെ കേവലം ९००९०११ द 3682 

യവക്ക്' അനാദിയായിരിക്കുന്ന അവിദ്യയേയും തല്കായ്യുത്തേയും നിവത്തിച്ചു ०156०09० 0161100 
0 ;] റി ४ യയ ൭ താ ५] റ] ഷൃ ലസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ട്ാജ്ളുനസംവാദരൂപമായും അദ്വൈതാമൃതവഷിണിയായും ഗീതോപ 

നിഷത്ത് എന്നു പേരോട്ടകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ബ്രമ്മപിദ്യയയെ 9൭൬൨൮ ഗ്ല്രോകമാക്കിയുണ്ടാക്കി ആ ഭാര 

തസംഹിതയുടെ മദ്ധ്യത്തിലായി സ്ഥാപിച്ചു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തില് ചന്രമണ്ഡലം എന്നപോ 
യ 5] ;) $ റി 1] र ലെയാണ് ഭാരതസംഹിതയുടെ മദ്ധ്യത്തില് ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഈ ഗീതാഗാ 

(श्ण) ബ്രഹമത്തിനേറയും ആത്മാവിനേറയും ഐക്യമാണ്' മുഖ്യമായി പ്രതിപാടിക്കപ്പെടുന്നത്'. 
൨൨ വവ 

ഗീതാശാസ്ത്ര ० അധ്യയനംചെയ്യുന്നതിന്നും, തഭത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നും, തര് ശ്രവണംകൊണ്ടു 
൦ = 

ണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നും, തല്ഫലപ്രാപ്പിക്കും അധികാരി, സദസദ്ധിവേകിയും അധമ്മഭീരുവും ഇഹ 

ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലുമുള്ള സുഖങ്ങളില് വിമുഖനും ശമം മുതലായ ആറു ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ 

വനും മോക്ഷത്തെ ഇച്ഛിക്കന്നവനുമായവന് മാത്രമാണെന്നു ബോധിപ്പ്റിക്കുന്നതിന്നും, ഇവിടെ ബര 

മവിദ്യയെ കേംക്കുന്നവനായ അജ്ളുനന്നു മേല്പറഞ്ഞ സാധനചതുഷ്ടയത്തിന്െറ സമ്പത്തി 
വ് 

ഉണ്ട് എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നും വേണ്ടി ഒന്നാമധ്യായം ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നാമതാ 

യി യുദ്ധത്തിന്നു സന്നദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന പാണ്ഡവന്മാരും ധാത്തരാഷ് ട്രന്മാരും എന്താണ് പ്രവത്തി 

1 [ശ_സ] ധമ്മപ്രധാനത്വംഹേതുവായിട്ടു', അല്ലെങ്കില്, ധമ്മഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതുകൌ 

ണ്ട്, അല്ലെങ്കില്, ധമ്മക്ഷയത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട', ധമ്മക്ഷേത്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

അവിടെ വാസമാത്രംകൊണ്ടു ധമ്മത്തേഷും തല്ഫലത്തേയും കൊഴടുക്കുന്നുവെന്നു താല്പയ്യും. അഡ്ര 

കാരം ധമ്മക്ഷേതരമായി രിക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തില്. 

‰ 



വിം 

൬ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

ച്ചതെന്നറിവാനിച്ചുയോടുകൂടി ധൃതരാഷ് ക്രമഹാരാജാവ്' തന്െറ ഹിതോപദേഷ്ടവായ സഞ്ജയനോ 

४६) ചോദിച്ചു. 

ഈ ശ്ലോകത്തില് 4യൂയുത്സവ?? (ടയുഭ്ധംചെയ്യുാനിച്ചുയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവ൪) എന്ന വിശേ 

ഷണബലം കൊണ്ടു തന്നെ യൃദ്ധക്കളത്തില് വന്നുചേന്നിരിക്കുന്ന ആ രണ്ടു വകക്കാക്കം പിന്നെ ചെ 

യ്യ്കേണ്ട പ്രപ്വ്ത്തി യുദ്ധംതന്നെയാണ് എന്നു സ്ൃഷ്ടമാകുമ്പോഴം, യുദ്ധം എങ്ങിനെ നടന്നുവെന്നു ചോ 

കിക്കുന്നതിന്നുപകരം അവര്ൃരണ്ടുട്കൂട്ടരും എന്തു ചെയ്തുവെന്നുള്ള ധൃതരാഷ് ട്രരുടെ ചോദ്യം അത്ര ശരി 

യായില്ല എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. . എന്തെന്നാല്. :ധമ്മക്ഷേത്രേ? എന്നുള്ള വിശേഷണംകൊണ്ടു പുണ്യ 

ഭൂമിയായി രിക്കുന്ന'കുരുക്ഷേത്രത്തിന്െറ മാഹാത്മ്യംഹേതുവായിട്ട്' അവിടെ ചെന്നപ്പോഠം ദുയ്യ്യോധ 

ന൯ ധമ്മബുദ്ധിനിമിത്തം സ്യ്യായമായിരിക്കുന്ന പകുര്ധി രാജ്യം പാണ്ഡവന്മാക്കു കൊടുത്തുവോ, അഥ 

വാം ആ ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യംഹേതുവായിട്ടുതന്നെ ധമ്മപുത്രക്കു ധമ്മബുദ്ധി വളരെ അധികം വഭ്ധിച്ചു 

വശാവുകയാല്, സ്വജനവധം നരകപ്രാഫ്ഠിക്കു ഹേതുവാകുന്നുവെന്നു ഭയപ്പെട്ട - പാഞ്ചാവന്മാര് യുദ്ധ 

ത്തില്നിന്നു പിന്വാങ്ങിയോല്പുഅതോ എല്ലാവരും യുഭ്ധംതന്നെ ചെയ്തുവോ; എന്താണ് അവിടെ നട 

ന്നത് എന്നാണ് ധൃതരാഷ് ട്രമഹാരാജാവ് ചോദിച്ചതിന്െറ താല്പയ്യും. അതിനാല് “അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ ചോദ്യം വളരെ യുക്തമായി രിക്കുന്നു. 

6८१०५००० ധമ്മബുദ്ധിനിമിത്തം ധമ്മയമായിരിക്കുന്ന പകുതി രാജ്യം പാണ്ഡവന്മാക്കു കൊടു. 

ത്തുവോ എന്നും, ഹിംസനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അധമ്മത്തെ ഭയപ്പെട്ട പാണ്ഡവന്മാര് യുദ്ധത്തില്നിന്നു 

-പിന്വാങ്ങിയോ എന്നുംം അതോ യുദ്ധം തന്നെ നടന്നുവോ എന്നും. ഇങ്ങിനെ മുന്നുവിധശങ്കയോട്ട 

കുടിയ (അതിയായ പുത്രസ്തേഹത്താല് പരവശനായിരിക്കുന്ന) ധൃതരാഷ്'ടരുടെ ചോഭ്ദത്തിന്നു സ 

“ഞ്ജയന് യുദ്ധംതന്നെയാണ് നടന്നതെന്നുത്തരം പറയുന്നു:__ 

സഞ്ജയ ൭വാച്ച. 

൨. ദുഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഡം ഭുയ്യോധനസ്ത്ദാ 

ആചായ്യുമുപസംഗമ്മ രാജാ വചനമബ്രവില്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

തദാടഅപ്പ്യോഠം, രാജാടരാജാവായം ഒടുയ്യോധനഃടടുയ്യോധനന്, വ്യൂഡ്ഥംടക്രമവരി 

കമായി നിത്തപ്പെട്ടിട്ടള്ള, പാണ്ഡവാനീകംടപാണ്ഡവരുടെ സേനയെ, ദൃഷ്ട്വാ തു-കണ്ടി 

ടട, ആചായ്യം ഉപസംഗമ്യടദ്രോണാചായ്യുരുടെ സമീപേ ചെന്നിട്ട', വചനംടവാക്കിനെ, 

അബ്രവില്--പറഞ്ഞു.. 

ഇരുകക്ഷിസൈന്യയങ്ങ ഒം യുദ്ധക്കളത്തില് ചേന്നനില്ലചന്ന സമയത്ത് 

ഭുയ്യോധനമഹാരാജാവ് . ക്രമമായി നിത്തപ്പെട്ടിട്ടള്ള പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യ 
ത്തെ കണ്ടിട്ട ദ്രോണാചായ്യുരുടെ സമീപേ പോയി താഴെ പറയുംപ്രകാരം പ 
റഞ്ഞു. 

[ശ_സ] പാണ്ഡവബലത്തിനെറ വലിപ്പുത്തെ താന് വണ്ണിച്ചിട്ട്, തന്െറ ബലത്തിന്ന ശൌ 
യയബലപൌരുഷോത്സഹാടി ഗ്ണങ്ങം അവക്കള്ളതിനേക്കാഠം വളരെ അധികമാക്കിത്തിപ്പുനുള്ള 

ഇല്ല്യുയോടുകൂടി ദഒുയ്യയോധനന് പറയുന്നു: 

൩. പശ്യതാം പാണ്ഡുപൃത്രാണാമാചായ്ു മഹതീം ചമൂം 

വ്യയഡ്ഥാം ദൂപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്ടേണ ധീമതാ. 

ഹേ ആചായ്യും--അല്പയോ ദ്രോണാചായ്യുരേ, തവം-അങ്ങയുടെ, ശിഷ്യേണ-ശി 
്യ്യനായും, ധീമതാടഅതിബുഭ്ധിശാലിയായുമിരിക്കുന്ന, ദൂപദപുത്രേണദൂപദരാജകുമാര 

ണാത്,, വ്യൂഡ്ഥാം-ക്രമമായി നിത്തപ്പെടിട്ടുള്ള, മഹതീം-വലിയതായ, പാണ്ഡുപുത്രാണാം: 



2.) -6-9° ത്രധ്യായം ൭ 

പാണ്ഡവന്മാരുടെ, ഏതാം ഥമും--ഈ സൈന്യത്തെ, പശ്യകണ്ടാലം. 

അല്ലയോ ദ്രോണാചായ്യുരേ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്ട്യനും അതിബുൃദ്ധിശാലിയു 

മായ ഗൃഷ്ടദ്യമൂനാല് ०} ००००९७७} നിത്തപ്പെട്ട മഹത്തായ ഈ പാണ്ഡവസൈ: 

നത്തെ നോക്കിക്കണ്ടാലും (യോദ്ധാക്കളുടെ തേജോബലചൌരുഷസന്നാഹാദി 

കളെക്കൊണ്ടു..വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈന്യത്തെ നോക്കുക എന്നത്ഥം..) 

[ശ_സി പാണ്ഡവസൈഡവ്ൃത്തിലുള്ള ഷോദ്ധാക്കന്മാരുടെ തേജോബലപൌരുഷസന്നാഹങ്ങ 

ഒളെത്തന്നെ ഇനി മുന്നു ദ്ല്ലരോകങ്ങളെക്കൊണ്ടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു:__ 

൪. അത്ര ശുരാ മഹേഷ്വാസാ ഭീമാജ്ജുനസമാ യുധി 

യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദൂപദശ്ച മഹാരഥഃ. 

൫. ഡൃഷ്ടകേതുശ്ചേകിതാനഃ കാശിരാജശ്ച വീയ്യുവാ൯ 

പൃരുജില് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്ൃൃശ്ച നരപുംഗവഃ. 

൬. യുധാമമന്മൂശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൌജാശ്ച വിയ്യൂുവാ൯ 

സൌഭദ്രോ ദ്രൌപദേയാശ്ച സവ.ഏവ മഹാരഥാഃ. 

അത്ര-ഇവിടെ (പാണ്ഡവസൈന്ൃൃത്തില്)ം യുധിം-യുഭ്ധത്തില്, ശ്രരാഃടശുൂരന്മാരാ 

യും ഭീമാജജുനസമാഃ-ഭീമന്, അജജുനന് ഇവരോടു സമന്മാരായും, മഹേഷ്ചാസാഃടവലി 

യ വില്പകളോടുകൂടിയവരായുമുള്ള, യുയുധാനഃ 1ടയുയുധാനനും, വിരാടഃ ച 2ടവിരാടരാ 

ജാവും, മഹാരഥഃ-മഹാരഥനായ, (०138 ച 3ടൂപദരാജാവുംം ८०१५००४ 4 = 23० ‰ ९७ 

തു എന്ന രാജാവും, ചേകിതാനഃ 25-ചേകിതാനന് എന്ന രാജാവും, വീയ്യുവാന്--വീയുവാ 

നായ, കാശിരാജഃ ചടകാശിരാജാവും, പുരുജിത്' 6--പുരുജിത്തും, കുന്തിഭോജഃ ച "ടക 

ന്തിഭോജനും (കുന്തിയുടെ അച്ഛന്), നരപുംഗവടടമനുഷ്യശ്രേഷ്ണനായ, ശൈബ്ദയഃ ച 8= 

ശൈബ്ദയന് എന്ന രാജാവും. വിക്രാന്തഃ-പരാക്രമശാലിയായ, യുധാമന്മുഃ ച ടയുധാ 

०0} എന്നവനു. വീയ്യുവാന് 105. വീയ്യുവാനായം, ഉത്തമൌജാ$ ച 11 --ഉത്തമൌജസ്റസ്സെന്നവ 

൧ 

[ശ_സി] 1. അതിശയമായി ജുഭ്ധം ചെയ്യുന്നവന് യൂയൂധാനന്__സാത്ൃകി. (ഇദ്ദേഹം അജ്ജുനനന്റെറ 

ശിഷ്യയനാകുന്നു) 

മു. ശത്രുക്കളെ വിശേഷേണ (രടയതിട) നിലവിളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിരാടന്. (അഭിമ. 

19] ¬) 980 ശ്വശൂര൯) 

3. (=) വൃക്ഷം ധ്വജചിഹ്നമായിട്ടുള്ളവന് ० 1809. (പാഞ്ചാലിയുടെ അച്ഛന്) 

4. ശത്രുക്കഠംക്കു ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേതുവോടുകൂടിയവന്. (കുന്തിയുടെ സഹോദരിയാ: 

യ ശ്രുതകിത്തിയുടെ ഭത്താവായ കേകയഷരാജാവ് ) 

5. , ചികിതാനന്െറ പുത്തന്. 

൫, യഘൃദ്ധത്തില് വളരെ പേരെ ജയിക്കുന്നവന്. 

റ്, പസുദേവന്െറ സഹോദരിയായ പൃഥയെ അവളുടെ അച്ചന് ശൂരസേനന് തന്റെറ പ്രിയ 

സഖനായ- കുന്തിഭോജന്നു ഭത്തുകൊടുത്തു; അപ്രകാരം പൃഥയുടെ അല്ലെങ്കില് കുന്തിയുടെ. 

അച്ചുനാകുന്നു ഇദ്ദേഹം (ഭാഗ. നവ, അ. ൨൪, ശ്ലോ. ൩൧) 

8. ശിബിയഷടെ വംശത്തില് ജനിച്ചവന്. 

9. യുദ്ധത്തില് കോപവേഗത്തോടുകൂടിയവന് (പാഞ്ചാലന്) 

10. തേജോബലപിക്രമങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ശത്രക്കളെക്കൂടി (പിപിധമിരയതി) പലഡ്ര 
റി റ] 2 © 1 ക, न + 

കാരത്തിലും ഓടിക്കുന്നവന് വീരന്. വീരനായവന്െറ കമ്മം പിയ്യും. = 0१ दू ९००२ 

കൂടിയവന് എന്നത്ഥം. 

11. ഉത്തമമായ ഓജസ്സ്റോട്, ബലത്തോട', കൂടിയവന്. 



വ 
൮ ശ്രിീമല്ഭഗവല്ഗിത 

നും, സൌഭ്രൂഃ-സുഭദ്രാപുത്രനായ അഭിമന്യുവും, ദ്രൌപദേയാഃ ച 10 1062 1281४65 പു 
തൃന്മാരും, സവ്വേ ഏവ-ഇവരെല്പാവരും, മഹാരഥാഃ :ടമഹാരഥന്മാരാകുന്നു. 

ഇവിടെ (പാണ്ഡവസൈന്ൃത്തില്) യുദ്ധത്തില് അതീയോധ്യന്മാരും ഭീ 
മാജ്ജുനന്മാരോടു തുല്യന്മാരും വലിയ വില്ലാളികളുമായിട്ടനേകം ശുരന്മാരുണ്ട __ 
സാതൃകി, വിരാടന്, മഹാരഥനായ ദൂപദ൯, ഡൃഷ്ടകേതു., ചേകിതാന൯, വീര 
നായ കാശിരാജാവ്”, പുരുജിത്ത് , കുന്തിഭോജന്൯, മനുഷ്യശ്രേഷ്ണനായ ശൈ 
ബ്യ്യ൯, പരാക്രമശാലിയായ യുധാമന്യ, പീയ്യുപചാനായ ഉത്തമൌജസ്സ്റ് , സുഭദ്രാ 
പുത്രനായ അഭിമന്മ), ദ്രൌപദീപത്രന്മാര്_ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാരു 
മാകുന്നു. 

[ശ_സ] ഇങ്ങിനെ പാണ്ഡവസൈസ്തൃത്തിലുള്ള സേനാനായകന്മാരെ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടി ഇനി 
തന്െറ സ്വന്തസൈനസ്ൃത്തിലെ സേനാനായകന്മാരാരെല്ലാമാണെന്നു പറയുന്നു :__ 

ഒ. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ യേ താന് നിബോധ ദ്വിജോത്തമ 
നായകാ മമ സൈന്്യസ്യ സംജ്ഞാത്ഥം താന് ബ്രപീമി തേ. 

ഹേ ദ്വിജോത്തമ-ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനായ ദ്രോണാചായ്യരേ, അസ്കാകം തു--നമ്മു 
ടെ പക്ഷത്തില്, വിശിഷ്ടാഃ £-:-യോഗ്യന്മാരായവര്, യേ-എവരോ, മമ സൈന്്യസ്യ--എ 
ന്െറ സൈന്യൃത്തിന്ന് , നായകാടടനായകന്മാര്, യേ-എവരോ, താന്--അവരെം തേം-അ 
്ഃയ്ക്കു' , സംജ്ഞാത്ഥംടനല്പവണ്ണും അറിവാനായി, ബ്രവീമിടഞാന് പറയാം. താന് നി 
ബോധ-അവരെ അറിഞ്ഞാലും. 

ബ്രാഹ്മണമ്രേഷ്ടനായ ദ്രോണാചായ്യുരേ, നമ്മുടെ പക്ഷത്തില് യോഗ്യ 
ന്മാരായും എനെറ സൈന്ൃത്തിന്ന് അധിപന്മാരായും കള്ള വരാരെല്ലാമെനാറി 

ഞ്ഞാലും. അങഞ്ഃയ്ക്കുറിപാനായി ഞാന് ' അവരെ പറയുന്നു. 

1. [ശ_സി] ദ്രൌപദിയില് ധമ്മപുത്രന്നു പിറന്നവന് പ്രതിവിന്ധ്യന്. 

ഭീമസേനന്നു സൂതസോമന്. 

ക അജ്ജുനന്നു ശ്രുതകീത്തി. 

५ നകുലന്നു ച ശതാനിക൯. 

സഹദേവന്നു 3 ശ്രുതസേനന്. 
റി] (മ. ഭാ. .ആദി. അ. ൬൩) 

ൽ [ശ്രി] മഹാരഥഃ__ 

ഏകോ ദശസഹസ്സ്രാണി യോധയേട്ദസ്തൂ ധന്വിനാം 
9 ;) ഗസ്ത്രശാസ്സ്രപ്പവിണശ്ച മഹാരഥ ഇതി സ്മൂതഃ--യാവനൊരുത്തന് വില്ലെടുത്തു യുദ്ധം 

$] റി ക്ക? ര 1] ത്തു ദ്ധ 0 പ്പ ത് | നു ശ ക ചെയ്യുന്ന പതിനായിരം പേരോട് എരിത്തു യുദ്ധംചെയ്ത്ാന് സമത്ഥനും, ആയുധശാസ്ത്ര 
ത്തില് നിപുണനുമാകുന്നുവോ അവന മഹാരഥനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

അമിതാ൯ യോധയേഭ്സ്തൂ സംപ്രോക്തോതിരഥസ്പ സഃ 

രഥി ചൈകേന യോ യുപ്പേത്തസ്ത്റുനോഭ്ധരഥോ മതഃംവളുരെ തേരാളികളോട്' എതി 
|| ५ ४ ന] 7] 

തുതഡുദ്ധംചെയ്താ൯ സമത്റനായവ൯ അതിരഥനെന്നും. ഒരു രഥത്തിലിരുന്നു സമനായ 
മറെറാരു രഥപുരുഷനോടു യുദ്ധംചെയ്യുന്നവന് രഥിയെന്നും, അയിലും തറണവന്൯ അഭ്ധ 
രഥനെന്നുംം, പറയപ്പെടുന്നു. 

൦൩ 9 
4. [ശ_സി 118}; ബലം, പൌരുഷം, പരാക്രമം, കലം, ശലം ഇത്യാദിഗ്ണങ്ങളാല് പ്രസിദ്ധന്മാ 

५ ५] 

രായിരിക്കുന്നവര്. 



പ, 
൧൧൦ അധ്യ്യായം ൯ 

[ശ_സ] അവരാരെല്പാമെന്നു പറയുന്നു:__ 

5) ग ९ । 0 ണ്ണ തിഞ്ഞുയഃ ൮. ഭവാന് ഭീഷ്ടശ്ച ക ശ്ച കൃപശ്ച സമി യഃ 

അശ്വത്ഥാമാ വികണ്ണുശ്ച സൌമദത്തിജ്ജയ്ര്ൂരഥഃ. 

൯. അന്ന്യ ച ബഹവഃ ശുരാ മദത്വേ തൃക്തജിവിതാഃ 

നാനാശസ്രൂപ്രഹരണാസ്സ്റുവ്വേ യുഭ്ധവിശാരദാ. 
ലി] ¢ < [1 इति 1 वणा 2 ര 

ഭവാന്-ഭവാനും, ഭീഷ്ടുഃ ചം-ഭീഷ്ഠുരും, കണ്ണു? ചടകണ്ണുനും, കൃപ? ചടകൃപാചായ്യു 

രുംം സമിതിഞ്ജെയഃയുദ്ധത്തില് ജയശാലിയായ, അശ്വത്ഥാമാടഅശ്വത്ഥാമാവും, വിക 
$ ८ = 1] # १] = 2 0 ഭൂ ४] द. ടം ളു ണ്ണ ചംവികണ്ണുനും, സെൌരമടത്തിടസോമടത്തപുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്സും, ജയ്രരഥഃം്കയദ്ര 

ഥനും, അന്യേ ച-പിന്നെ വേറേയും, മദത്വേ-എനിക്കുവേണ്ടിം തൃക്തജിവിതാടടപ്രാണ 

തയാഗത്തിന്നു തുനിഞ്ഞവരായ, ബഹവഃ ശ്രുരാഃടപല ശ്രരന്മാരും, = ००२०००८० ९३००० 

ണാടം-പലവിധ ആയുധത്തോടുകൂടിയവരും, സപവ്വേ-എല്പാവരും, യുദ്ധവിശാരദാഃടയുദ്ധ 

ത്തില് സമത്ഥന്മാരുമാകുന്നു. 
? | 9) ൦ 

ഭവാനും. കം കളറ്റനുംം കൃപാചായ്യുരും യുദ്ധത്തില് ജയശാലിയാ 

യ അശ്വത്ഥാമാവും, വികണ്ണുനും, സോമദത്തപൃത്രനായ ഭരിശ്രവസ്സുംം ९९०3 
റ 9} १ 1002०» പിന്നേയും എനിക്കുപേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം 90.००0 തുധിഞ്ഞിട്ടുള്ള മ 

<] 

ററനേകം ശ്രരന്മാരും, പലവിധ ആയഷുധങ്ങളോടുകൂടി യുദ്ധംചെയ്യുന്നവരും, എ 
9) 9) ¶ 

ല്യാവരും യുദ്ധത്തില് അതീിസമത്ഥന്മാരുമാകുന്നു. 

൧0. അപയ്യാപ്പം തദസ്മ്ാകം ബലം ഭിഷ്ടാഭിരക്ഷിതം 
|| ന] ६] 

പയ്യാപ്പം ത്വിദമേതേഷാം ബലം ഭിമാഭിരക്ഷിതം. 

യല്.--യാതൊന്ന്', ഭീഷ്ടാഭിരക്ഷിതം-ഭീഷ്ടരാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, തല് 

അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന, അസ്മാകം ബലംടനമ്മുടെ സൈന്യം, അപയ്യാപ്തും-അവരോടുകൂടി 

യുഭ്ധംചെയ്ത്ാന് സാമത്ഥ്യമില്ലെന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഭിമാഭിരക്ഷിതം--ഭീമനാല് രക്ഷി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഏതേഷാംഇവരുടെ, ഇദം ബലം തും--ഈ സൈനസ്മ്യമാകട്ടെ, പയ്യാ 

പ്പം-നമ്മോടുകൂടി യുദ്ധംചെയ്താ൯. സാമത്ഥ്യമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. 

ഭീഷ്ടൂരാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈന്മൃത്തിന്നു പാണ്ഡവ 

0206९99 യുദ്ധംചെയ്യാ൯ സാമത്ഥ്യമില്ലെന്നപോലെ തോന്നുന്നു. എന്നാല് ഭിമ 

നാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ സൈന്ൃത്തിന്നു നമ്മോടു യുദ്ധംചെ 

യ്കാ൯ സാമര്ഥ്യമുള്ളതുപോലേയും തോന്നുന്നു. 
[ശ_സ൩] നമ്മടെ ബലം പാണ്ഡവസൈസ്യയത്തോടുകൂടി ജുദ്ധംച്െഷ്ണാ൯ മതിയാകുസില്ല എ 

ദിലും (ഭീഷ്ടാഭിരക്ഷിതംട)ഭിഷ്ടൂരാല് ശരീരവാകശസ്രരസ്്രരബലംകൊണ്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതി 

നാല് അത് (നമ്മുടെ ബലം) എനിക്കു ജയസന്വദനത്തിന്നു ധാരാളും മതിഷയാകുസ്താണ് . എന്തെ 

ന്നാല്; ഒരു മഹാപുരുഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ബലമ:ണ്' എന്െറ സൈന്ൃൃത്തിന്നുള്ളത്'. 

എന്നാല് ഈ കാണപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവസൈസ്യ്യം യുദ്ധം ചെയ്തു (ततत्र) =) മതിയെങ്കിലും 
റി 1 :] റി 

ഭീമനാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്ധമ അസമത്ദ്മായിത്തട ന്നയിരിക്കുന്നു. ० को = 0009029, ആ 

क ഈ ദ്ലേ്ോകത്തിന്ന്' ഓരോരോ: വ്യ്യാഖ്യറ.മാക്കന്മാര ഓരോരോ വിധത്തി അത്ഥം പറഷ്ുനു 

0 © വു രി രു 33 ८2.) 08) ठ 0 ध यः (© ;{} ല്; ത്ത २) 4 ധ് റ (2) ) = ठ നിരു ണ്ട. ആനന്ദഗിരിയുടെ ടികാപ്രകാരം_ അപയ്യുപ്യും-അ.ഷിരില്ലത്തതാകുന്നു. പയ്യാഫ്ുടേഅ.ധിരുള്ള 

താകുന്നു. എന്നുവെച്ചാരാ, നമ്മുടെ സൈന്യം പാണ്ഡവസൈഷ്യഭത്തേക്കാഠം 2123529 മഹത്താകയാല്ആ 

നമുക്കു അവരെ തോല്ലിക്കന്നതിന്നു പ്രയാസമില്ലെന്നത്ഥം. 
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9900021० ഒരു ഹിനപുരുഷനെഷയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ്” ഈ ശ്ലോകത്തിന്െറ ഭാവം. 

[ശ്ര] അപ്രകാരമുള്ള വീരന്മാരെല്ലാം എന്െറ സൈസ്ൃത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, എന്റെ സൈസ്്യം 

ഭിഷ്ടരാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു തന്നെയാണെങ്കിലും, അവരോടു 2४30059) 9100900 സമത്ഥമാണെ 

നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നാല് ഭീമനാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാണ്ഡവ്സൈസ്്യം നമ്മോടു യുദ്ധം 

ചെയ്താന് മതി എന്നുതന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തെന്നാല്, द) മഹാവുരുഷനാണെങ്കിലും 

അദ്ദേഹത്തിന്ന്” ഉ ഭയപക്ഷപാതിത്വമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്നു രണ്ടു ഭാഗക്കാരും സമമാകുന്നു. എന്നാല് 

ഭീമന്ന്” ഒരു ദിക്കിൽ മാത്രമേ പക്ഷപാതിത്വമുള്ള. - അശതിനറല് പഠണ്ഡവസൈസന്ൃൃത്തിന്നു ബലം 

: കുട്ട മെന്നത്ഥം. 

[ശ_സ്] അതിനാല് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താണ് പ്രവത്തിക്കേണ്ടത് എന്നു പറയാം: 

൧൧. അയനോേഷ്ു ച സഡ്വേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ 
र] | 4 5) 

ഭീഷ്യമേവാഭിരക്ഷത്തു ഭവന്തഃ സവ്വ ഏവ ഹി. 

സ്വേ ഭവന്തഃ ഏവ ഹിടനിങ്ങഠം എല്ലാവരും, സവ്വേഷയ ച അയനേഷുട-(സൈ 

ന്മൃത്തിന്നുള്ളില് പ്രവേശിപ്പ്യാനുള്ള) എല്ലാ മാഗ്ഗങ്ങളിലും, യഥാഭാഗം-അവരവരുടെ സ്ഥാ 

നത്ത്, അവസ്ഥിതാഃ-നിന്നുകൊണ്ട', ഭിഷ്ടും ഏവംഭിഷ്ടരെത്തന്നെ, അഭിരക്ഷത്തു-എല്പാ 

ഭാഗത്തും കാത്തുകൊള്ളണം. 
$] 9) 8} 

0916800 എല്ലാപരും സൈന്യമഭ്ധ്യത്തില് പ്രപേശിപ്പാനുള്ള സകലമാ 
श ് ] ॥ റി <} 

ഗ്ലങ്ങളിലും അവരവക്കു നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുകൊണ്ടു ഭീ 
ഷ്ടുരെത്തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാത്തുകൊള്ളണം. (അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗത്തു നി 

ന്നു യുദ്ധംചെയ്യുമ്വോഠം ശത്രംക്കഠം 0600 ഭാഗത്തു വന്ന്' അദ്ദേഹത്തില് ബാ 
;) റൂ ലി റൂ । 

ണം പ്രയോഗിക്കാതിരിപ്പാ൯ കാത്തുനില്ലേൃയണമെന്നു താല്പയ്യും.) 
[ശ_ സി] ഇപ്രകാരം രാജാവായ ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞപ്പേോം പിന്നെ എന്താണുണ്ടായതെ 

ന്നുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്ൃത്തിന്നു സഞ്ജയന് ഉത്തരം പറയുന്നു:__ 

൧൨. തസ്യ സഞ്ജനയന ഹഷം കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ 

സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശംഖം ദധ് മൌ പ്രതാപവാന്. 

പ്രതാപവാന്-ശത്രുക്കഠംക്കു ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കത്തക്ക ബലമുള്ളവനുംം കുരുവ്വ 

ടേകുരുവംശത്തില്വെച്ച്' അധികം പ്രായംചെന്നവനും, പിതാമഹഃടമുത്തച്ഛുനുമായ (ഭീ 

०१९); एत] = അവന്ന് (ടൂു്യോധനന്ന് ), ഹഷംടസന്തോഷത്തെ, സഞ്ജനയന്-ഉണ്ടാക്കീട്ട് 

ഉച്ച്പൈടട(വലിയതായ]) ഉറക്കെ, സിംഹനാദം വിനദ്യ--സിംഹനാദംപോലെയുള്ള ശബ്ദ 

ത്തെ ഉണ്ടാക്കിട്ട', ശംഖം--ശംഖിനെ, ദധ് മൌംവിളിച്ച. 

८०2) 99 0088 ഭയം തോനാത്തക്ക ബലമുള്ള വനും. കരുവൃദ്ധനും. പിതാ 
<) + ) 

മഹനുമായ ഭിഷ്ടൂര് ഒുഷ്യോധനുന്നു സന്തോഷം ജനിക്കത്തക്കവണ്ണും ഉച്ച 

ത്തില് സിംഹനാദംചെയ്തു ശംഖ് വിളിച്ചു. 

[ശ്രി] ഇങ്ങിനെ സേനാധിപതിയായി രിക്കുന്ന ഭിഷ്ടരുടെ യുദ്ധോത്സവം കണ്ടിട്ടു 9601000 

ത്തില് എല്ലാ ടിക്കിലും യുഭ്ധോത്സവമാരംഭിച്ചു എന്നു പറയുന്നു:__ 

൧൩. തതഃ ശംഖാശ്ച ഭേയൃശ്ച പണവാനകഗോമുഖാഃ 

സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദുസ്തൂമുലോഭപരു. 

തതഃ-അതിന്െറശേഷം, ശംഖാഃ ചംശംഖ്യകളം, ഭേയ്യഃ ൧1ട-നകാരങ്ങളും, പണവാ 

നകഗോമുഖാടടമുദംഗങ്ങളും തപ്പട്ടകള്ം ഗോമുഖങ്ങളം, (10209 ഏുവ-മുടനെതന്നെ, അ 



ടു) 
<0- 309 അധ്ധ്യായം 0) 

ഭൂഫയ്തയന്തംമുഴക്കിത്തുടങ്ങി. സഃ ശബ്ദുഃ--ആ ശബ്ദും, തുമുലഃ--എല്പാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞതാ 

യി, അഭവല്-ഭവിച്ചു. 
0 (9 റൂ റി 

അതിനെറ (ഭിഷ്യൂർ ശംഖ് പിളിച്ചുതിനെറ) ശേഷം കൌരവസൈസ്യ 

ത്തിലുള്ള മറെറല്ലാവരും ശംഖങ്ങാം., നകാരങ്ങറം, മൂദംഗങ്ങഥം, തപ്പുട്ടകഠം,ം 
| 5) റൂ ८) 

ഗോമുഖങ്ങഠം എന്നിപയെല്ലാം ഉടനെതന്നെ മുഴക്കിത്തുടങ്ങി. ആ ശബ്ദം 

ദിക്കാസകലം വ്യാപിച്ചു. 

[ശ_സ്] ഇങ്ങിനെ ദുയ്യോധനന്െറ സൈസ്വൃത്തില് നടന്ന സംഗതികളെ പറഞ്ഞിട്ടു് ഇനി 

പാണ്ഡവസൈന്യൃത്തില് എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളാണ്' നടന്നതെന്ന് അഞ്ചു ശ്ലരരോകങ്ങളെക്കൊ 

ണ്ടു പറയുന്നു: 

൧൪. തതഃ ശ്വേതൈഹയൈയ്യുക്തേ മഹതി സ്ൃന്ദനേ സ്ഥിതൌ 

മാധവഃ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ഭിപ്വയ്യൌ ശംഖൌ പ്രദധ് മതുഃ. 

തതഃ അപ്പ്യോഠം, ശ്വേതൈഃടവെളുത്ത, ഫഹയൈടടകുതിരകളോടു, യുക്തേ-കൂടിയം 

മഹതിടവലിയതായം സ്ൃൃന്ദനേ-രഥത്തില്, സ്ഥിതൌട ഇരിക്കുന്ന, മാധവഃഭടലക്ഷ്കരീപതി 

യായ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനും, പാണ്ഡവഃ ച ഏവടപാണ്ഡുപുത്ൃനായ അജ്ജുനനുംം ദിവ്വ്യൌടടി 

വ്യങ്ങളായ, ശംഖൌ-ശംഖൃകളെ, പ്രദധ്'മതുഃ-കൂറക്കെ വിളിച്ചു. 

അതിനെറശേഷം വെളുത്ത കുതിരകളെ കെട്ടിയ പലിയ രഥത്തിലി 

രുന്നുകൊണ്ടു ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനും അജ്ജുനനും ദിവ്യങ്ങളായ ശംഖങ്ങളെ ഉച്ച 

ത്തില് വിളിച്ചു. 

൧൫. പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീകേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ 

പെൌണ്രും ദധ് മൌ മഹാശംഖം ഭിമകമ്മാ വൃകോദരഃ. 

ഹൃഷീകേശഃ 15ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാന്, പാഞ്ചജന്യം ദധ്മൌ മടപാഞ്ചജന്യമെന്ന 

ശംഖ് വിളിച്ചു. ധനഞ്ജയഃ 35-അജ്ജുന൯, ദേവദത്തം (ദധ് മൌ)-ദേവദത്തമെന്ന ശംഖ് 

മാധവഃ__ഛാന്ദോഗ്ര്യോപനിഷത്തിലുള്ള ०५७०१1७] എന്ന വേദഭാഗം കൊണ്ടറിയപ്പെട്ടതി 

നാല് മാധവനെന്നും. മാംലക്ഷ്ടിം (0018० 10 18, ലക്ഷ്റീപതിയാകയാല് മാധവനെന്നും, മൌനം ധ്യാ 
ളി] 

നം യോഗം ഇവകളോടുകൂടിയ ആളാകയാല് മാധവനെന്നും, പേര് വന്നു. (വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ 

ത്തിനന്െറ ശാങ്കരഭാഷ്ച്യം) 

2 റ] ി 

1 ഹൃഷികാണാംടഇന്ദ്രിയങ്ങംക്ക് , ഈശഃട(സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നതിനാല്) യജമാനനാ 
ി 

യിരിക്കന്നപന് ഹൃഷികേശന് എന്നും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനത്തില് വെച്ചുകൊണ്ട്” അവയെ 
റി റി] त റി ¶ि ൭] ८/2 1 > 

വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു പരമാത്മാവറകയാല് ഹൃഷീകേശനെന്നും, സൃൂയ്യചന്ദ്രരുപനാ 

യിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് സൂയ്യുചന്ദ്രന്മാരുടെ കേശങ്ങര്ം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കിരണങ്ങളാല് ജഗത്തി 

നു ജാഗ്രല്സുഷുഫ്ലപ്യവസ്ഥകളെക്കൊണ്ടു സന്തോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാല് ഹൃഷികേശനെന്നും 
{] പറയപ്പെടുന്നു. (പിഷ്ണണുസഹസ്രനാമഭാഷ്യം) 

പാഞ്ചജന്യം__പഞ്ചജനനെന്ന അസ്യരനെ നിഗ്രഹിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതിനഃല് പാഞ്ചജ 

ന്യയമെന്നു പറയുന്നു. (ഭാഗവതം സ്തൃന്ധം ൧൧0അ ൪൫) 

9 ധനഞ്ജയഃ__രാജസ്പയയാഗത്തിന്നായ്യ്ൊണ്ടു' അനേകം രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു ധനം 

സമ്പാദിച്ചുവനാകയാല് ധനഞ്ജയനെന്നും, ധനത്തില് ഇച്ചുയില്ലാത്തവനാകയാല് ധനഞ്ജയനെ 

ന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 
^ ॥ 



൧൨ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

വിളിച്ചു. ഭീമകമ്മാടഭയങ്കരമായ കമ്മത്തോടുകൂടിയവനായ വ൮ൃകോദരഃ1-ഭീമന്, പൌ 
ണ്ഡം--പെൌൌണ്ഡമെന്ന, മഹാശംഖം (ദധ്'മൌ)ടവലിയ ശംഖ് വിളിച്ചു. 

ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവപാ൯ പാഞ്ചേജന്യമെന്ന ശംഖും അജ്ജുന൯ ദേവഭത്തമെ 
നാ ८2०6१०2 ഭയങ്കരകമ്മാവായ ഭീമസേനന് പെൌണ്ഡുമെനന വലിയ = ८९००७१० 
വിളിച്ചു. 

൧൬. അനന്തവിജയം രാജാ കുന്തീപുത്രോ യൃധിഷ്ഠിരഃ 

നകലസ്സറഹദേവശ്ച, സുഫഘോഷമണിപൃഷ്ടകൌ. 

൧൭. കാശ്ൃശ്ച്। പരമേഷ്വാസശ്ണിഖണ്ഡീി ച മഹാരഥഃ 

ഡ്ുഷ്ടരദ്യൂമ്തോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ചാപരാജിതഃ. 

൧൮. ദ്ൂപദോ ദ്രൌപദേയാശ്ച സവശഃ പൃഥിപീപതേ 

സ്വൌഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുഃ ശംഖാ൯ ദധ് മുഃ പൃഥക് പൃഥക്. 
ഹേ പൃഥിവീപതേ-അല്പയോ ഡ്ൃതരാഫ്ടമഹാരാജാവേ, രാജാടരാജാവായും, ̀  കു 

ന്തിപുത്രഃടകുന്തിയുടെ പുത്ൃരനായുമിരിക്കുന്നം, യുധിഷ്ണിരഃ--ധമ്മപുത്തൂന്, അനന്തവിജയം-അ 

നന്തവിജയമെന്ന ശംഖത്തേയും, നകലഃ--നകലനും, സഹദേവഃ ചംസഹദേവനും, സു 
ഫഘോഷമണി പുഷ്കൌടസുഘോഷം, മണിപുഷ്ുകം എന്ന ശംഖങ്ങളേയും, പരമേഷ്വാ 
സഃടശ്രേഷ്ഠമായ വില്ലോടുകൂടിയം കാശ്യയഃ ചടകാശിരാജാവും, മഹാരഥഃടമഹാരഥനായം 
ശിഖണ്ഡീ ചടശിഖണ്ഡിയും, ००१६] മുഃ-ഡ്ൃഷ്ടൂദ്യമുനും, വിരാടഃ ചടംവിരാടനും, അപ 
രാജിതഃ--അപജയം വരാത്തവനായം, സാത്ൃകിഃ ചടസാത്ൃയകിയും, ദ്രപദഃടദൂപദരാജാ 
വും, ദ്രൌപദേയാ$ ചടദ്രൌപദികുമാരന്മാരും, മഹാബാഹുഃടമഹാബാഹുവായ, സൌ 
(38 ചടസുഭദ്രാപുത്ൂനായ അഭിമന്യുവും, സവ്വൃശഃ--ഇവരെല്പാവരും, പൃഥക് പൃഥക്-വെ 
വ്വേറെ, (2०61009 ദധ് മുടടേശംഖങ്ങളെ വിളിച്ചു. 

അല്ലയോ ഡ്കതരാഷ്ടമഹാരാജാവേ, രാജാവും കുന്തിപൃത്രനുമായ ധമ്മ 
പുത്രന് അനന്തപവിജയം എന്ന ശംഖത്തേയും, നകല൯ സുഘോഷമെന്നതിനേ 
യും, സഹദേവന് മണിപൃഷ്കമെന്നതിനേയഷും വിളിച്ചു. മഹാപില്ലാജിയായ 
കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിഴും ८००९०] & ००० വിരാടരാജാവും യുദ്ധ 
ത്തില് തോല്പിയില്ലാത്ത സാത്യകിയും, ദൂപദമഹാരാജാവും ദ്രൌപദീകമാരന്മാ 
രും മഹാബാഹുവായ അഭിമന്മയവും എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശംഖുകഠം വിളിച്ചു. 

അത്രയുമല്ല. | 
൧൯. സ ७०८12९०१ ധാത്തരാഷ്ട്രാണാം 28९००05) വ്യദാരയല് 

028८1, പൃഥിപീം ചൈവ തൃമുലോ വ്യനുനാദയന്. & 
തുമുലഃ--എങ്ങും നിറഞ്ഞതായ, സഃ ഘോഷഃ--ആ ശബ്ദം, നഭഃ ചടആകാശത്തേ 

യും, പൃഥിവീം ച ഏവടഭൂമിയേയും, വൃയനുനാദയന്പ്രതിധ്വനിയാല് വ്ൃയയാപിച്ചിടട'ം 
ധാത്തരാഷ്ട്രാണാം-ടുയ്യോധനാദികളുടെ, ഹൃദയാനിടഹൃദയങ്ങളെ, വൃയദാരയല്-പിളന്ന. 

എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞ ആ ശബ്ദും ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും പ്ര 
തിധ്വനിയാല് വ്യാപിച്ച്” ധാത്തരാഷ്ടുന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിളൂറര. 
എല. ~~~ തം... കം ടം -- - -----*---* യായ ~~~ --~-- ര 

--------- ------ 4 

1. വൃകോദരഃ__. ചെന്നായുടെ വയറുപോലെയുള്ള വയറോടുകൂടിയവന്. 

ॐ ആ ഭൃനനാദയ൯ എന്നു പാഠാന്തരം. 



ചാം്കധ്യായം ൨൩൨ 

൨0. അഥ വ്യവസ്ഥിതാന് ദുഷ്ട്വാ ധാത്തരാഷ്ട്രാ൯ കപിധ്വജഃ 
പ്രവൃത്തേ ശസ്സ്രസംപാതേ ധനുരദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ. 

൨൧. ഹൃഷീകേശം തദാ വാ ക്ൃമിദമാഹ മഹീപതേ 

ഹേ മഹിപതേ-അല്പയോ ഡ്ൃതരാഷമഹാരാജാവേ, അഥ--അതിനന്െറ ശേഷം, ശ 

സ്തസംപാതേ-ആയുധപ്രയോഗകാലം, പ്രവൃത്തേടവന്നപപോഠം, കപിധ്വജഃ1കപിധ്വജനാ 

യം, പാണ്ഡവഃടപാണ്ഡുപുത്രന് (അജ്ജുന൯, വൃയവസ്ഥിതാന്യുദ്ധംചെയ്യാന് തയ്യാറായി 
റി 

ന൬൩ 2 (2 ६) 8। ¦ | ച? © ~~ 1] 1] നില്ല്യന്ന, ധാത്തരാഫ്ട്രാ൯വ്ൃതരാഷ്ടകുമാരന്മാരെ, ദൃഷ്ട്വാടകണ്ടിട്ട്, ധനുഃടവില്പിനെം, 
[ 1] | റി] 0 2 2 റ] ഗ 20 2 € ഇ 2 २३) %] = २०००।६1।51 > १ തദാ--അപ്പ്യോഠം, ഹൃഷീകേശംഗശ്രീകൃഷ്ണൂഭഗവാനോട് २, २०७० വ 

കയം ആഹ--ഈ വാക്കിനെ പറഞ്ഞു. 

അല്പയോ ഡ്ൃതരാഷ്ടരമഹാരാജാവേ, ആയ്ുധപ്രയോഗത്തിന്നുള്ള കാലമാ 
യപ്പ്യോഠം കപിധ്വജനായ അജ്ജുന൯ ദുദ്ധം ചെയാന് തഷ്യാറായി നില്ലചന്ന വ പ്) വു ക പ ടി 

ദുയ്യോധനാദികളെ കണ്ടിട്ട വില്ല ഉയത്തിപ്പിടിച്ച്' ത്രി ഗവാനോടു താ: 
ഴെപഠയുംപ്രകാരമുളള. വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു. 

അജ്ജുന ഉവാച. 

സ്വേനയോരുഭ യാമ്മധ്ധവയേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്ചുത. 

൨൨. യാവഭേതാ൯ ധിരിക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാ൯ 
കൈമ്മയാ സഹ യോദ്ധവ്യമസ്റി൯ രണസമുദ്യമേ 

൨൩. യോത്ധസൃയമാഠാനവേക്ഷേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗതാഃ 
ധാത്തരാഷ്ടുസ്യയ ടുബ്ബദ്ധേയയഭ്ധേ പ്രിയചികീഷവഃ 

ജ്ജൂനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ അച്യൂതദഅല്ലയോ നാശമററവനേ (ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനേ!, ടുബ്ബഭ്ധോഃടടബ്ബു 
റി ॥ രാ ടു; ९ 2) ©) > 1 । ॥ റാ ദ്ധിയായം ധാത്തരാഷ്ടസ്യ-ഡ്ൃതരാഷ്ടപുത്രന്ന് (३०००८002 00 )ം യൃഭ്ധേടയുദ്ധത്തില്, പ്രിയ 

ചികീഷവഃടഇഷ്ടത്തെ ചെയ്താന് ഇച്ഛുയുള്ളവരായിട്ട്, യേ ഏതേ-യാതൊരു ഈ ജനങ്ങാം, 
അത്ര-ഇവിടെ (യുദ്ധക്കളത്തില്), സമാഗതാടടവന്നിരിക്കുന്നുവോ, (താ൯])ട-അവരേയും, അ 
0}; 10 രണസമുദ്ുമേ--ഈ യുഭ്ധാരംഭത്തില്, മയാടഎന്നാല്്, കൈഃ സഹ--ആരോടുകൂടി (എ 

തിത്ത് ), യോദ്ധവ്യംടയുഭ്ധംച്ചെയ്യുപ്പെടേണമോ, (താന് )-അവരേയും, യോഭ്ധ്യകാമാന്-യു 
ഭ്ധംചെയ്യാന് ഇച്ചയുള്ളവരായിട് , അവസ്ഥിതാന്ടഇവിടെ വിലന്ന ഏതാന്൯ഈ ജനങ്ങ 

ളയും, അഹം-ഞാന്, യാവല് സിരിക്ഷേ-ഏതുവരെ നല്ലവണ്ണം കാണുന്നുവോ, യോത്ധസ്യ 

മാനാ൯ടയുദ്ധംചെയാന൯ന ഭാവിക്കുന്നവരെ അഹം-ഞാന, യാവത്" അവേക്ഷേ ¬ (4322016) 

&020961969672072 6019. (०0210) അതുവരെ, > 2९ 2028 സേനയോടം-രണ്ട സൈവ >) ०3 & € 

യും, ०९५) നടുവില്, മേ രഥ൦-എന്െറ തേരിനെ, 0८0० 100 ततल ००619 
ചാടും, നു ~~ 

1 കപിധ്വജഃ_ഭിമസേനനെറ പ്രാത്ഥനയാല്൯ ०0 02:28 2920) 221 छो ] 299 പറണ്ഡവന്മ 
त ॥ {} ५] 06 ജയമുണ്ടാവാ൯വേണ്ടി അജ്ജനടെറ കൊടിമരത്തിന്മേള് വസ്ധിരിക്കാമെന്നു വരംകൊടുത്തവ്ര 

; ) 1 1] 

കാരം അവിടെ വന്നിരിക്കയാല് അജ്ജളുനനെ കപിധ്വജനെന്നു പറയുന്നു. (മ. ഓ. ആരണ്യ വം 

അ ൧൫൧.) 

% 0४1० 10८००70 ത്തിന്നു ന ശമില്ലാത്തവനാകയാലും, തന്െറ സ്ഥാനത്തികനിന്നു ചപി 

ക്രാത്തവനായിരിക്കന്നതിനാലും ഈ പേർ വന്നു. (സഹസ്രനാമഭാഷ്യയം) 

© # 



4 
ഫര് ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

ഹേ അച്ചുത, ദുഷ്ടൂബൃഭധിയായ ദൂയ്യോധനനെറ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം 

ചെയ്താനിച്ഛുയോടുകൂടി ആരെല്ലാം ഈ യുദ്ധക്കളത്തില് വന്നിരിക്കുന്നുപോ അ 

വരേയും, ഈ യുദ്ധാരംഭത്തിത ഞാന് ആരോടെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യേണമോ അ 

വരേയും, അതിന്നും പുറമെ. ഇപ്പ്യോഠം യുഭ്ധത്തിന്നായി ഒരുപ്വെട്ടവരേയും, 

ഞാന്൯ നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കണ്ടറിയുന്നതുവരെ രണ്ടു “സൈസന്യങ്ങളുടേയും നടു 

വില് എനെറ രഥത്തെ നിത്തിയാലും. 
സഞ്ജയ ॐ 13.24. 

൨൪. ഏവമുക്തോ ഹൃഷികേശോ ഗുഡാകേശോ ഭാരത 

സേനയോരുഭയോമ്മധ്ധയ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. 

൨൫. ഭിഷ്ടദ്രോണപ്രമുഖതഃ സവ്വേഷാഞ്ച മഹിക്ഷിതാം 

ഉവാച പാത്ഥ പശ്രൈതാ൯ സമവേതാ൯ കുരൂനിതി. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ ഭാരതം-ഭരതവംശത്തില് ജനിച്ച ഹേ ധഡ്ൃതരാഷ്ടുമഹാരാജാവേം ഗുഡാകേശേ 

ന-നിദ്രയെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനാല്, ഏവം ഉക്തഃ-ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, ഹു 

ഷികേശഃ-ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്, ഉഭയോഃ സേനയോഃടരണ്ട സൈന്യങ്ങളുടെ, മധ്യേ--നടു 

വില്, ഭീഷ്യമ്രോണപ്രമുഖതഃ-ഭീഷ്ടൂർ ദ്രോണര് മുതലായ, സപ്വവേഷാം--എല്ലാ, മഹീക്ഷിതാം 

_രാജാക്കന്മാക്കും എതിരായി, രഥോത്തമംടശ്രേഷ്ഠമായ. രഥത്തെ, സ്ഥാപയിത്വാടനി 

ത്തീട്ട്, ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, സമവേതാന്-ചേന്ിരിക്കുന്ന, ഏതാന് കു 

രൂന്--ഈ കൌരവന്മാരെ, പശ്യ--കണ്ടാലും, ഇതി ഉവാച-എന്നു പറഞ്ഞു. 

അല്ലയോ ഡ്ൃതരാഷ്ടുമഹാരാജാവേം അജ്ജുന൯ ഇപ്രുകാരം പറഞ്ഞ 

പ്പോറം ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് രണ്ടു സേനകളൂുടേയും മധ്യത്തില് ഭീഷ്ടൂര് 6309720 മു 

തലായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടേയും മുമ്പിലായി ശ്രേഷ്ഠമായ തേരിനെ നിത്തീട്ട് > 

ദേഹ അജ്ജുന., & ०101202) 012 ഈ കൌരവസൈന്യയത്തെ കണ്ടാലും? എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

൨൬. തത്രാപശ്യല് സ്ഥിതാ൯ പാത്ഥഃ പിതനഥ പിതാമഹാ൯ 

ആചായ്യാന്മാതുലാന് ഭ്രാതൃ൯. പൃത്രാ൯ പൌത്രാ൯ സഖീംസ്കഥാ. 

൨൭. ശ്വശുൂരാന് സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി! 

അഥ-അതിനന്െറ ശേഷം, പാത്ഥഃ--അജ്ജുനന്, തത്ര-അവിടെ, ഉഭയോഃ സേന 

യോഃ അപിടഇരുസൈന്മയങ്ങളിലും, സ്ഥിതാന്-നില്ല്യന്ന, പിതുന്-പിതാക്കന്മാരേയും, പി 

താമഹാനുംമുത്തച്ഛന്മാരേയും, ആചചായ്യാ൯ഗുരുക്കന്മാരേയും, മാതുലാന്-അമ്മാമന്മാരേയും, 

ഭാത൯--സഹോദരന്മാരേയും, പുത്രാ൯-പുത്രന്മാരേയും, പൌത്രാന്ടപൊത്രന്മാരേയും, സ 

ഖീന്-സ്നേഹിതന്മാരേയും, തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, ശ്വശുരാന്ഃഭായ്യാപിതാക്കന്മാരേയും, 

സുഹൃദഃ ച ഏവ1ടസുഹൃത്തുക്കളേയും, അപശ്യല്--കണ്ടു. 

അപ്പ്യോം അജ്ജുന൯ അവിടെ രണ്ടു സൈന്യങ്ങളിലും നിലൂക്ഛന്ന പി 

താക്കന്മാരേയും മുത്തച്ഛുന്മാരേയും ഗുരുക്കന്മാരേയും അമ്മാമന്മാരേഷും സഹോദര 

ശ 0922 ചന. # ശ്വശൂര൯ടഭായ്യുയുടെ അച്ച്യന 
റു റി 

റു ^ നറ്റ് ത്ത. വ്ര [¢ „2 [>| ठ) ന 1. സുഹൃത്തുക്കംടപ്രയോജനത്തെ ഇച്ച 15262 സ്നേഹിക്കുന്നവര്. 



.# 
ഫ്വാം അ ധ്യായം ൧൫ 

ന്മാരേയും പൃത്രന്മാരേയും പൌത്രന്മാരേയും സഖികളേഡും അപ്രകാരംതന്നെ 

സുഹൃത്തുക്കളേയും ഭായ്യാപിതാക്കന്മാരേഷും കണ്ടു. (തനെറ സ്വന്തം അച്ഛന് മു 

ത്തച്ഛു൯ ഗുരു മുതലായവക്കു തുല്യന്മാരായ അസംഖ്യം പേരെ അജ്ജുന൯ അ 

പിടെ കണ്ടു എന്നു താല്പയ്ും) 
താ൯ സമീക്ഷ്യ സ കൌന്തേയസ്സുവ്യാന് ബന്ധൃനവസ്ഥിതാന്൯. 

൨൮. കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിദമബ്രപില് 
സഃ കൌന്തേയടടകുന്തിപുതൃനായ ആ അജ്ജുനന്, അവസ്ഥിതാ൯ടനില്ലന്ന, താന് 

സവ്വാന് ബന്ധൂന്-ആ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെ, സമീക്ഷ്യയ--കണ്ടിട്ട', പരയാം--അധികമായ, കൃ 

പയാം-:ദയയോട്', ആവിഷ്ടഃ-കൂടിയവനായിട്ടു'. വിഷീദന്-:വ൮ൃസനിച്ചുകൊണ്ട', ഇദം-ഇ 

തിനെ (താഴെ പറയുവാന് പോകുന്നതിനെ) അബ്രവീല്--പറഞ്ഞു. 

ആ അജ്ജുന൯ യുദ്ധക്കളത്തില് നില്ലചന്ന എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളേയും 

കണ്ടിട്ടു വളരെ ദയയോടുകൂടിയവനും ടുഃഖിതനുമായിട്ട താഴെ പറയുംപ്രകാരം 
പറഞ്ഞു. 

അജ്ജുന ഉവാച 

ദൂഷ്ടേവമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം 

൨൯. = ०४1७7} മമ ഗാത്രാണി മുഖഞ്ച പരിശുഷ്യതി 

വേപഥുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹഷശ്ച ജായതേ. 

൩൦. ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്താര ത്വക് ചൈവ പരിദഹ്യതേ 

ന ച ശകീനോമ്ൃവസ്ഥാതും ഭൂമതീവ ച മേ മനഃ. 

൩൧. നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ കൃഷി --അല്പയോ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനേ, യുയുല്സും-യുത്ധംചെയ്യാന് ഇച്ഛുയോട 

കൂടി, സമുപസ്ഥിതം-വന്നിരിക്കുന്ന, ഇമം സ്വജനം-:ഈ ബന്ധുക്കളെ, ദുഷ്ടവാ-കണ്ടിട്ട്. 

മമ ഗാത്രാണി-എനെറ അവയവങ്ങാം, സീദന്തിടതളരുന്നു. മുഖം ചടമുഖവും (വായയും) 

പരിശുഷ്യൃതി--വരളൂന്നു. മേ ശരിരേ-എനെറ ദേഹത്തില്, വേപഥുഃ ചടവിറയും, രോമഹ 

०५1४ ചടരോമാഞ്ചവും (കളിരുപൊട്ടല്), ജായതേ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗാണ്ഡിവം-ഗാണ്ഡിവം 

എന്ന വില്പ', ഹസ്കാല്--കയ്യില്നിന്ന്', സ്രംസതേടപിടിമുറ൨കാതെ വീഴുന്നു. ത്വക് ച ഏ 

വ-(ദേഹത്തിലുള്ള) തൊലിയും, പരിദഹ്ൃൃതേ-എരിയുന്നു. അവസ്ഥാതം ച (തേരില്) 

ഇരിക്കുന്നതിന്നും, ന ശകീനോമിടഞാന് ശക്തനാകുന്നില്പ. മേ മനഃ-എന്െറ മനസ്സ്, ഭൂമ 

തി ഇവ ച: ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നപോലെയും തോന്നുന്നു. ഹേ കേശവ 45േഅല്പയോ 

കേശവം വിപരീതാനിടവിപരീതമായിരിക്കുന്ന, നിമിത്താനി ചടനിമിത്തങ്ങളും, പശ്യാ 

1 കൃഷ് = (സത്ത), നടസുഖം. സത്യസ്വരൂപനായ്യം് സുഖത്രപനായും ഇരിക്കുന്നതിനാല് 

൯ എന്നൊരത്ഥം; മേഘംപോലെയി രിക്കുന്ന വണ്ണുത്തോഴ്ചകൂടിയവനാകയാല് കൃഷ്ണന് എന്നു മ 
ന്നേ 

റെറാരത്ഥം. (സഹസ്രനാമഭാഷ്യം) 

# നല്ല തലമുടിയോടുകൂടിയവനാകയാല് കേശവന് എന്നും, കേശി എന്ന അസുരനെ കൊ 

ല്പകയാല് കേശവന് എന്നും, കഃംബ്രഹ്മാവ്', അഭംവിക്ത്കും, ९००८०४७४, ഈ മൂന്നുപേരേയും 

വഃദടസ്വാധിനത്തില് വെച്ചിരിക്കന്നവനാകയാല് കേശവന് എന്നും, കഃംബ്രഹ്മാവ്, ഈശഃടരുദ്രന് 

ഇവരെ സൃഷ്ടപ്യാദികാഷ്കത്തില് പ്രവത്തിപ്പ്ിക്കുന്നപനാകയാല് കേശവന് എന്നും പേര് വന്നു. (സഹ 
സ്രനാമഭാഷ്യയ ०) 



൧൬ ശ്രീമതഭഗപല്ഗീത 

മിട:ഞാന് കാണുന്നു. 
<} 5} 

അല്ലയോ (टै യുഭ്ധംചെയ്താ൯ = ® 2९९००85} പന്നിരിക്കുന്ന ഈ 

ബന്ധുക്കളെ കണ്ടിട്ട് എനെറ അംഗങ്ങറം തളരുന്നു. വായ വരണ്ടുപോകുന്നു. 
ി 9) भच | 1) 5) എനെറ ദേഹത്തില് ഒരു വിറയും രോമാഞ്ചവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഗാണ്ഡിവം ക 

0 १) 0, ८ ;) 0) 9) യ്യില്നിന്നു 0114012. ദേഹമാസകലവും എരിയുന്നു. തേരില് ഇരിക്കുന്നത 
റ ८ 4 ന്നത ൯ തെ പരിഭ്ൂമി (06002 ഞാന് ശക്തനാകുന്നില്ല. എന്െറ മനസ്സ व त ഭൂമിച്ച 

പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ കേശവ, ഞാന് മൂന്നിമിത്തങ്ങളും 

കാണുന്നു. 
(ആ) സ്വജനഹിംസകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും സിദ്ധിപ്പംനില്ല. ആ കാരണത്താലും എനിക്കു 

യൃദ്ധംചെയ്ക്ാ൯ താല്പയ്യും തോന്നുന്നില്ല: | 

ന ച ശ്രേയോനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ. 

൩൨. ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച 

കിം നോ രാജ്യേന' ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈജ്ജീലിതേന വാ. 
ആഹവേടയുദ്ധത്തില്്, സ്വജനം-(ചേന്നിരിക്കുന്ന) ബന്ധുക്കളെ, ഹത്വാടകൊ 

ന്നിട്ട്, അനു--പിന്നെ, ശ്രേയഃ ചശുഭഫലം, ന പശ്യാമിടഞാന് കാണുന്നില്ല. ഹേ കൃഷ്ണു: 

അല്പയോ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനേ, വിജയം-ജയത്തേയും, രാജ്യം ചടരാജ്യത്തേയും, ന കാം 

ക്ഷേടഞാന് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. സുഖാനി ചടസുഖങ്ങളേയും, ന-ഇക്ട്ടിക്കുന്നില്ല. ഹേ ഗോവി 

ന്മമടാഅല്പയോ ഗോവിന്ദ, നഃടഞങ്ങാംക്ക്', രാജ്യേന--രാജ്യംകൊണ്ട', കിം-എന്ത് (പ്രയോ 

ജനം). ഭോഗൈഃംഭോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടാവട്ടെ, ജീവിതേന വാ--ജീവിതംകൊണ്ടുതന്നെയാവ 

ട്ടെ, കിം-എന്ത്' (പ്രയോജനം). 

യുദ്ധക്കളത്തില് ചേന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെ 6900115] ഒരു ശുഭഫ 

ലത്തേയും ഞാന് കാണുന്നില്ല. ഹേ കൃഷ്ണം ജയത്തേയോ രാജ്യത്തേയോ സുഖ 

ത്തേയോ ഞാനിച്ഛിക്കുന്നില്ല. ഹേ ഗോവിന്ദ, ഞങ്ങറംക്ക് രാജ്യംകൊണ്ടാവട്ടെ 

ഭോഗങ്ങറംകൊണ്ടാവട്ടെ ജീപിതംകൊണ്ടുതനനൊയാവട്ടെ എന്തൊരു പ്രയോജന 

മാണുള്ളത് ? 

[ശ_൩.] അധമ്മപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്ന ഐഹികസ്യഖം ഞങ്ങംക്കാവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാല് 

ധമ്മാധമ്മങ്ങളെ വേര്തിരിച്ചറിയുന്ന ഞെങ്ങംക്കു സ്വജനഹിംസകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന രാജ്യംകൊണ്ടെന്താ 

ണ് ഫലം? ഭോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടാവട്ടെ ജീപിതംകൊെൊണ്ടുതന്നെയാവട്ടെ എന്താണ് ഫലം? ഇതെ 

ല്ലാം അധമ്മത്തിന്നു ഹേതുവും ദോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. അതിനാല് സത്തുക്കളായി ട്ടുളളവര് 

ഇതിനെ ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നു താല്പയ്യാത്ഥം. 
^~ () ॥ | ം ४ वुः स [८2-3\] പിര്യാഭിയെ ഭരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി അധമ്മം ചെയ്താലും അതു ദോഹ്നാവിഹമറയി > 

വിക്കുകയില്ല എന്നു പഠയുന്നുവെദ്ധില്__ 
) 5 ൩൩. യേഷാമത്വേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാഃ സുഖാനി ച 

9] 

ത ഇമേവസ്ഥിതാ ४८७१) പ്രാണാംസ്മൃയക്തവാ ധനാനി ച. 
१ 1) ॥ ഗ് 

൩൪. ആചായ്യാഃ പിതരഃ പുത്രാസ്യഥൈവഖ ച പിതാമഹാഃ 

११ >; ജു യരയ ------- ---- ---~-~- 

ഗോവിന്ദന് എന്നു പേര വന്നു. (സഹസ്രനാമഭാഷ്യം) 
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१ 

നഃടഞങ്ങാംക്ക്', യേഷാം അത്ഥേ-യാതൊരുവക്കുവേണ്ടിം രാജ്യം--രാജ്യം, കാം: 

ക്ഷിതംടഇച്ചിക്കപ്പെടുന്നുവോ, ഭോഗാഃ സുഖാനി ചം-ഭോഗങ്ങളം സുഖങ്ങളും, (യേഷാം 

അത്ഥേ കാംക്ഷിതാനി)ടആക്കുവേണ്ടി ക്ളിക്കപ്പെടുന്നുവോ തേ-അങ്ങിനെയുള്ള, ആചാ 

യ്യാഃ-ഗുരുക്കന്മാര്, പിതരഃ--പിതാക്കന്മാർ, പുത്രാഃടപുത്രന്മാര്, തഥാ ഏവ ചടഅപ്രകാരം 

തന്നെ, പിതാമഹാടടമുത്തച്ഛുന്മാര്, മാതുലാടം-അമ്മാമന്മാര്, ശ്വശുരാഃ-ഭായ്യമാരുടെ പിതാ 

ക്കന്മാര്, പൌത്രാഃ--പുത്തന്മാരുടെ പുത്രന്മാര, സ്യയാലാടടഭായ്യാസോദരന്മാര, തഥാ--അവ്ര 

കാരംതന്നെ, സംബന്ധിനട-:സംബന്ധിജനങ്ങഠം, ഇമേടഇവരെല്പാവരും, പ്രാണാന്-ജീ 

വനേയും, ധനാനി ചടധനത്തേയും, തൃക്ത്വാ-ഉ പേക്ഷിച്ച്', യൃഭ്ധേടയുദ്ധക്കളത്തില്ം 

അവസ്ഥിതാടടനില്ലുന്നു. 

രാജ്യവും ഭോഗങ്ങളും സുഖങ്ങളും . ഞത്ങളാല് ആക്കുലേണ്ടി ഇകച്ഛിക്ക 

പ്പെടുന്നചോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ, പിതാക്കന്മാർ, പൃത്രന്മാര്ം 

അപ്രകാരംതന്നെ മുത്തച്ഛുന്മാര്, അമ്മാമന്മാര, ഭായ്യാപിതാക്കന്മാ, പൌത്ര 

ന്മാർ, ഭായ്യാസോദരന്മാര, അപ്രകാരംതന്നെ ബന്ധുക്കഠം ഇവരെല്ലാവരും പ്രാ 

ണനേയും ധനത്തേയുമുപേക്ഷിച്ചു് യുദ്ധക്കളത്തില് നില്ലുന്നു. 

[ശ_സ] ഇവരെല്ലാവരും സ്വജനങ്ങംതന്നെ. ആട്ടെ, നീ എന്താണ് ചെയ്താനിച്കിക്കുന്ന 

ത് ?__ പറയുന്നു: 
൯ 8) 9} & 2 

02-@. ഏതാന് ന ०0000} 8 {20 | ഘൃുതോപി മധുസ്ദദന 
2 2९ ളി 6 അപി ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോഃ കിം നു മഹിക്ടതേ. 

ഹേ മധുസ്മദന1-അല്പയോ കൃഷ്ണം ഘതഃ അപിട(എന്നെ] കൊല്ലുന്നവരാണെങ്കി 

ലും, ഏതാന്--ഇവരെ, ത്രൈലോക്യയരാജ്യസ്യ-മൂന്നു ലോകത്തിലെ രാജ്യാധിപത്ൃത്തിന്ന് 

ഹേതോഃ അപിടവേണ്ടിയെങ്കിലും, ഹന്തും--കൊല്ലന്നതിന്ന്, ന ഇച്ഛാമി--ഞാന് ഇകച്ഛിക്കു 

ന്നില്ല. മഹീകൃതേംഭൂമിക്കുവേണ്ടി, കിം നു-എന്ത്'? (പിന്നെ പറയേണമോ). 

അല്ലയോ മധുസ്മാദന, അവര എന്നെ കൊല്ലുന്നതായാലും ഞാ൯ അ 
റ ററ റൂ റൂ 

വരെ ത്രിലോകാധിപത്യലാഭത്തിന്നുംകൂടി കൊല്ലവാന് ഇക്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് 
ट | ററ 0 

നെയിരിക്കെ അല്ലഭൂമിക്കുലേണ്ടി (ഞാ൯ അശേഷം ഇകച്ഛിക്കുന്നില്ലെന്നു) പി 

ന്നെ പറയേണമോ? 

[ശ_സ] ദുയ്യയേറധനാദികറം നിങ്ങളെ അരക്കില്ലത്തിലിട്ടു ദഹിപ്പ്രിക്കവാന് ശ്രമിക്കുക മു 

തലായി അനേകം ദ്രേഹഹങ്ങറം നിങ്ങംക്കു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള ദ്രോഹികളെ കൊല്ലുന്നതു 

ധമ്മമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സന്തോഷംതന്നെയാണുണ്ടാകേണ്ടത് . __.അജ്ജുന൯ സമാധനം പറ 

യുന്നു: 

5) [ ह 3] £ ൩൬. നിഹത്യ ധാത്തരാഷ്ട്ാന്നഃ കാ പ്രത; സ്യാജ്ജനാദ്ടന 
പാപമേവാശ്രയേദസ്യാ൯ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ. 

ഹേ ജനാദ്ദനഷടഅല്പയോ ജനാദുന, ധാത്തരാഫ്യാന്ടഡ്ൃതരാഷടപുതന്മാരെ, നി 

റാത്ൃയ കൊന്നിട്ട്, നഃടഞങ്ങാംക്ക്', കാ പ്രിതിഃ 0. ¦ 2८9 = + 0) സന്തോഷമുണ്ടാവാ൯പോ 

1 മധു എന്ന അസുരനെ കൊല്ലുകയാല് മധു 11311979 പേര്. (൩. നാ.. ഭാ.) 

ॐ ദുഷ്ടനിഗ്രഹം ചെയഷ്യുന്നതിനാരു ജനാദനനെന്നംം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സൃഖത്തെ 

കൊടുപ്പാ൯വേങ്ങി ജനങ്ങളാല് യാചിക്കപ്പെടുന്നവനാകയാല് മനാദുനവെന്നും പേര്. (സഹസ്ര 
ത്”: नं ൨) 

നാമഭാഷ്യ൦). 



൧൮ ശ്രീമല്ഭഗവഅഗിത 

കുന്നു. ആതതായിനഃ 1 (അപി)--ആതതായികളാണെങ്കിലും, ഏതാ൯ ഹത്വാടഇവരെ ഷൊ 

ന്നാല്, അസ്മ്ാന്--ഞങ്ങളെ, പാപം ഏവടപാപംതന്നെ, ആശ്രയേത്- ആശ്രയിക്കുന്ന 

താണ്. 

ഹേ ജനാദ്ദനം ഡൃതരാഷ്ടപൃത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ടു ഞങ്ങക്ക് എന്തു സു 

ഖമാണുണ്ടാകുനത്? ആതതായികങ്കാണെങ്കിലും ഇവരെ കൊന്നാല് ഞങ്ങറാക്കു 

നിശ്ചയമായി പാപമുണ്ടാകും. 
[ശ_സ] ആത്തായികളായിട്ടുള്ളവരെ യാതെരു വിചാരവും കൂടാതെതന്നെ കൊല്ലുവാന് 

വിരോധമില്ല. ആതതായിവധത്തില് ഹന്താവിന്നു യാതെു ദോഷവുമില്ല എന്നു പ്രമാണമുള്ളതിി 

നാല് ആതതായികളായ ദുഷ്യോധനാടദികളെ കൊന്നതുകൊണ്ട്' ഒരു ദോഷവും വരാനില്ല, എന്നു 

ഞാന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് “സ ഏവ പാപിഷ്ടതമോ യഃ കയ്യുറ കലനാശനം"ടകുല 

നാശത്തെ ചെയ്യുന്നവന് ഏററവും പാപിയാകുന്നു, എന്നു ശാസ്്രുമുണ്ടെ ; ആതതാഷയികളെ കൊന്നാല് 

ദോഷമില്ല എന്ന അത്ഥശാസ്ത്രത്തേക്കാഠം അധികം ബലമള്ളതാകുന്നു കുലനാശം വരുത്തുന്നവ൯ പാ 

പിഷ്ണതമനാകുന്നു എന്നുള്ള ധമ്മശാസ്്രും. അതിനറല് ആതതായികളാണെങ്മിലും ദുയ്യോധനാഭികളെ 

കൊന്നാല് ഞങ്ങറംക്ക നിശ്ചയമായി പാപമുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നു ഭാവാത്ഥം. 

൩൭. തസ്ടാന്നാഹാ വയം ०00० ധാത്തരാഷ്ട്രാ൯ സ്വബാന്ധവാ൯ 

സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ സ്യാമ മാധവ. 

ഹേ മാധവടഅല്പയോ മാധവം തസ്മാല്--ആയതുകൊണ്ട്, വയംഞങ്ങാം, സ്വ 

ബാന്ധവാ൯ടസ്വബന്ധുക്കളായ, ധാത്തരാഷ്ടാ൯-ധ്ൃതരാഫ്ടപുതന്മാരെ, ഹന്തുംടകൊല്ല 

ന്നതിന്ന്, ന അഹാഃടയോഗ്യന്മാരല്പ. സ്വജനം ഹത്വാടബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട്”, ക 

ഥം-എങ്ങിനെ, സുഖിനഃടസുഖികളായി, 0४192 ഹിടഭവിക്കും. 

അതിനാല് ഹേ മാധവ, സ്വബന്ധുക്കളായ ഡൃതരാഷ്ടപൃത്രന്മാരെ 

കൊ ല്പന്നതിന്നു ഞങ്ങറാക്ക്' അഹതയില്ല. ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എങ്ങി 

നെയാണ് സുഖമായിരിക്കുന്നത് ? 

൮. യദ്യപ്യേതേ ന പശ്യന്തി ലോഭോപഹതചേതസഃ 

കലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം. 

൩൯. കഥം ന ജേഞയമസ്ാഭിഃ പാപാഭസ്മാന്നിവത്തിതും 

കലക്ഷയകൃതം ഭോഷം പ്രപശ്യദ് ഭിജ്ജനാദ്ദന. 

ലോഭോപഹതചേതസഃ--ആശനിമിത്തം വിവേകമില്ലാത്ത മനസ്സ്റോടുകൂടിയ, ഏ 

തേ-ഇവര് (ഴുയ്യോധനാദികഠം), കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം-കുലക്ഷയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോ 

ഷ്ധത്തേയും, മിത്രദ്രോഹേ-:മിത്രദ്രോഹത്തിലുള്ള, പാതകം ചട-:പാപത്തേയുംം യദ്യപി ന 

1 [ശ്രി] അഗ്നിദോ ഗരദശ്ചൈവ ശസ്ത്രപാണിദ്ധനാപഹ 

ക്ഷേത്രദാരാപഹത്താ ച ഷഡ്േതേ ഫ്യാതതായിനടചവീട്ടിന്നു തീ വെക്കുന്നവര്, അന്നാദി 

യില് വിഷം ചേക്ക്ന്നവര്ം ആയുധംകൊണ്ടു കൊല്ലുവാന് ശ്രമിക്കുന്നവര്, ധനമപഹരിക്കുന്നപര്ം 

ഭൂമിയെ അപഹരിക്കുന്നവര്, ഭായ്കുയെ അപഹരിക്കുന്നവർ ഈ ആറു പേരേയും ആതതായികറം എ 

ന്നു പറയുന്നു. 

ആതതായിനമായാന്തം ഹസ്്യാദേവാവിചാരയന് 

നാതതായിവധേ ദോഷോ ഹന്തുഭവതി കശ്ചനടകണ്ണിന്നു നേരെ കണ്ട ആതതായിയെ യാ 

തൊരു വിചാരവും കൂടാതെതന്നെ കൊല്ലേണ്ടതാകുന്നു. ആതതായിയെ കൊന്നവന്ന്” ഒരു ദോഷ 

വുമില്ല. 
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പശ്യന്തി അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും, കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം--കലനാശംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാ 

പത്തെ, പ്രപശ്യഭ് ഭിഃ അസ്താഭിഃ- അറിയുന്ന ഞങ്ങളാല്, അസ്ലാല് പാപാല്--ഈ പാപ 

ത്തില്നിന്ന്', നിവത്തിതുംടനിവത്തിപ്പാന്വേണ്ടി, ഹേ ജനാദ്ദന-അല്ലയോ ९020309» 
ച് 

“കഥം ന ജേഞയം-എങ്ങിനെ അറിയപ്പെടാതിരിക്കും. 
റി <) ति १ 0 3) 

ആശകൊണ്ടു വിവേകശുന്യമായ മനസ്സ്സോടുകൂടിയ ദുയ്യോധനാദികറം 

കലക്ഷയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തേയും ബന്ധുദ്രോഹത്താലുള്ള പാപത്തേയും 
3) | 9) 

അറിഷുനില്ലെങ്കിലും., കലക്ഷയംകൊണ്ടുണ്ടാകുനാ ദോഷത്തെ അറിയുന്ന ഞ 

ങ്ങം ഈ പാപത്തില്നിന്നു നിവത്തിക്കുവാനുള്ള വഴിയെ ഹേ ജനാദ്ദന, എ 

ങ്ങിനെ ആലോചിക്കാതിരിക്കും? 

[ശ_സ] ദുരാത്മാക്കറംക്കു ചെയറ൯ പാടില്ലാത്തതെന്താണ എന്ന ന്യായേന ഇവര (ദു 

€ ९०५०0996 18०0) രാജ്യലോഭംകൊണ്ടു കുലക്ഷയത്തേയും മിത്രദ്രോഹത്തേയും ചെയ്യുന്നു! എന്നാല് അ 

പ്രകാരം ചെയ്താന് ഞെങ്ങറം ശക്തന്മാരല്പ എന്നത്ഥം. 

[ശസ്] കുലക്ഷയം വരുത്തിയാല് ഒരനത്ഥം മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുകയുള്ള. കലക്ഷയം, കു 

ലധമ്മക്ഷയം, എന്നിങ്ങിനെ പരമ്പരയായി .അനേകം അനത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അതെങ്ങിനെ എ 

ന്ന് ഇനിയത്തെ അഞ്ചു ശ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു പറയുന്നു:__ 
| 

20. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധമ്മാസ്സറനാതനാഃ 

ധമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃല്സ്ത്റമധമ്മോഭിഭവത്യത. 

കുലക്ഷയേ-കലനാശം വന്നാല് (കലനാശത്തിങ്കല്), സനാതനാഃടപരമ്പരാപ്രാപ്പ 

ങ്ങളായ, കലധയമ്മാട-കുലധമ്മങ്ങാംം പ്രണശ്യയന്തിടമുഴുവനും നശിച്ചുപോകുന്നു. ധമ്മേ ന 

ഷ്ടേ--ധമ്മം നശിച്ചാല്, കൃല്സ്പും കുലം ഉതഷ--കുലത്തെ മുഴുവനും, അധമ്മഃ-ദുരാചാരം, അ 

& 12015 16219८0] 88072. 

കുലനാശം വന്നാല് പണ്ടയ്ക്കുപണ്ടേ ഉള്ള കുലാചാരങ്ങറം മുഴുവനും ന 

ശിച്ചുപോകുന്നു. ആചാരം നശിച്ചാല് കുലത്തെ ആസകലവും അനാചാരം 

വന്നു ബാധിക്കുന്നു. 
१ ~ | റ പ 

2 (3 റ്ത്ത 2 ൪൧. അധമ്മാഭിഭവാല് छक പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ര്രിയ 

വ്യു ९ 612 ४. (४) ०94 5०0 വാരഷ്ക്കേയ ജായതേ വണ്ണ്ണസംകര 

ഹേ ക്ല = ७०६1५९०० छद) = അധമ്മാഭിഭവാല്ംഅധമ്മം ബാധിച്ചാല്, കുലസ്ത്രി 

യഃ-കുലസ്ധ്്ികഠം, പ്രദുഷ്യയന്തി ദോഷപ്പെടുന്നു സ്റ്്രീഷു ടുഷ്ടാസു(സ്റ്റികഥം ദോഷപ്പെട്ടാല് 

ഹേ 196621०० ® (6९०० വൃഷ്ണിവംശജം, വണ്ണസംകര ജാതിമിശ്രംം ജായതേടഉണ്ടാകുന്നു 

അല്പയോ കൃഷ്ണം അധമ്മം ബാധിച്ചാല് ९७९1) 800 ഭോഷപ്പെടുന്നു 
1] 

പ ट 2 ളു 2 അല്ലയോ വൃഷ്ണിപംശജം സ്ര്രികഠം ഭോഷപ്പെട്ടാല് ാതിസങ്കരമുണ്ടാകുന്നു 
[ശ_സ്] അനതഥങ്ങം ഇത്രമാത്രം കൊണ്ടുമായില്ല:__ 

൪൨. സംകരോ നരകായൈവ കലഘ്ലാനാം കുലസ്യ ച 

പതന്തി പിതരോ ഫഹ്യേഷാം ലുഫ്ലപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ 

സംകരഃജാതിമിശ്രം, കുലഘ്യാനാംടകലനാശം വരുത്തുന്നവക്കും, കുലസ്യ ചകല 

ത്തിന്നും, നരകായ ഏവടനരകഹേതുവായിത്തന്നെ ഭവിക്ക്ന്നു. ഹി-എനത്തെന്നാല്, ഏഷാം 

ऋ [ശ്രി] ഉത എന്നതിന് അപി എന്നത്്ഥം. കരല്സ്പം അപി കുലം 
[८2 \] ल्त । ५ പ്ല ന ് ++ 



६; 
ലി ४ കപ ൨ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

० 1528202० കുലഘ്യന്മാരുടെ പിതൃക്കാം, ലുപ്പ്പിണ്ഡോദകക്രിയാഃ-പിണ്ഡോദകക്രിയകളി 
| 

ല്ലാത്തവരായിട്ട്, പതന്തിട(നരകത്തില്) വീഴുന്നു. 

ജാതിമിശ്രം. കുലനാശം വരുത്തുന്നവക്കും കലത്തിന്നും നരകഹേതുവാ 
യി ഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, കലഘുന്മാരുടെ പിതുക്കാം പിണ്ഡോദ 
കക്രരിയകജില്ലാത്തവരായി നരകത്തില് പിഴ്ുന്നു. 

൪൩. ദോഷൈരേതൈഃ കലഘ്ലാനാം വണ്ണുസംകരകാരഭെകഃ 
ഥ് ¶ ¶ 

ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധമ്മാഃ കുലധമ്മാശ്ത ശാശ്വതാഃ. 

വണ്ണുസംകരകാരകൈട$ട-ജാതിമിശ്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, കലഘ്ടാനാംടകുലനാശം വ 

രുത്തുന്നവരുടെ, ഏതൈഃ ദോഷൈഃടടഈ പാപങ്ങളാല്, ശാശ്വതാ$ടഅനാടിയായിരിക്കു 
ന്ന, ജാതിധമ്മാഃ-ജാതൃയാചാരങ്ങളും, കുലധമ്മാഃ ചടകുലാചാരങ്ങളും, ഉത്ധാജ്യ്യന്തേടനശി 

പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

ജാതിമിശ്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നപയായ കലനാശം വരുത്തന്നവരുടെ ഈ 
പാപങ്ങറാംനിമിത്തം അനാദിയായ ജാതിധമ്മങ്ങളും കുലധമ്മങ്ങളും നശിച്ചു 
പോകുന്നു. 

രര. ഉത്സനാകലധമ്മാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാദ്ദന 

ധരകേ നിയതം വാസോ ഭവതിത്ൃനുശുശ്രുമ. 
८ = 

ഹേ ജനാദ്ദനടഅല്പയോ ജനാദ്ദന, ഉത്സന്നകലധമ്മാണാംടകലയമ്മങ്ങാം നശി 
ച്ചുപോയിട്ടുള്ള, മനുഷ്യയാണാം-മനുഷ്യൃക്ക്', നരകേടനരകത്തില്, നിയതം വാസഃ-എപ്പോ 

ഴും വാസം, ഭവതി ഇതി ആകുന്നുവെന്ന്, അനുശുശ്രുമ-ഞങ്ങാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. # 
1 ॥ 4 च 

അല്ലയോ ജനാദ്ദനം കുലധമ്മങ്ങറം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കു 
നരകത്തിലാണ് എന്നും വാസമെന്നു ഞങ്ങറാ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 

൪൫. അഹോബത മഹല് പാപം കത്തും വ്യവസിതാ വയം 

യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്ൃതാഃ. 

യല്-യാതൊരു കാരണത്താല്, വയംടഞങ്ങാം, രാജ്യസുഖലോഭേനടരാജ്യസുഖ 

ത്തിലുള്ള അത്യയാഗ്രഹത്താതി, സ്വജനം-ബന്ധുജനങ്ങതള, ന്തു൦കൊല്ലവാന്, മ ്യതാഃടതു 
നിഞ്ഞവരാകുന്നുവോ, (തല്) ആ കാരണത്താല്, മഹല് പാപംടമഹാപാപ്ത്തെ, ക 
ത്തും-ചെയ്യാന്, 2110 സിതാഃടസിശ്ചയിച്ചവരാകുന്നു. അഹോ--ആശ്ചയഷ്റം. ബ തം-മ്ഹാകഷ്ടം. 

ഞങ്ങഠം രാജ്യസുഖേച്ചുകൊണ്ട ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലു 01278 തുനീ 

6ठाठ 01249900 മഹാപാപത്തെ ചെഡ്ലാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇതെത്തൊരാശ്ചയ്യും: 

മഹാകഷ്ടം! 

5 ---- ~ കപ പം... 

; श ८ ന 9) 1] മ ८33 । 26) വ): 11 { |] न # (ശ്രീ) “പ്രായശ്ചിത്തമകുവ്യാണാട പാപേഷ്വഭിരതാ നരാഃ 

അപശ്ചാത്താപിനദ കഷ്ണാ൯ നിരയാന് യാന്തി ദാരണാന്പാപഗ്ല്മാരായ കനങ്ങറം 

(അവരവര് ചെയ്തു പറപത്തിന്നു) പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും, പശ്ചാത്താപപ്പെടാതിരി 

99०९०, ചെയ്യുന്നതിനാല് ഭയമംരങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളുമായ നരകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്യറഭി പ്രമാ 

ണവാക്യങ്ങളില് നിന്നു മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ട്. 



| ४ 

൧൨ാ൦ ത്രധ്യായം ൨൧ 

റി ക ര്യ റി [ശസ്] പാപഭയംകൊണ്ടു നി ഷുദ്ധത്തികനിന്നു പിഷവലിക്കുന്നുവെദ്ധില് അവര് നിന്നെ 

നിശ്ചയമായി ഹിംസിക്കും.__അജ്മുനന് ഇതിന്നു സമാധാനം പറയുന്നു: 

2010). യദി മാമപ്രതികാരമശ്ര്രും ശസ്ര്പാണയഃ 

ധാത്തരാഷ്ടാ രണേ ०20 | त ९ 02 ക്ഷേമതരം ഭവേല്. 

ശസ്്രപാണയഃ-ആയുധങ്ങളെ രരിച്ചിരിക്കുന്ന, ധാത്തരാഫ്മാഃടഡ്യതരാഫ്മൂപുത 

ന്മാര, അശസ്ത്മും-ആയുധമെടുക്കാത്തവനും, അപ്രുതീകാരം-എതിക്കാത്തവനുമായ, മാം-എ 
ന്നെ, രണേയുദ്ധത്തില്, ഹന്മ്ൂഃ യദി-കൊല്ലന്നുവെങ്കില്, തല്ം-അത്”, മേടഎനിക്ക്, ക്ഷേ 

മതരം--അധികം ക്ഷേമമായി, ഭവേല്-ഭവിക്കും. 

ആഴ്ുധം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ദുയ്യോധനാദികാം ആയഷ്ുധമില്ലാത്തവനും എ 
തിക്കാത്തവനുമായ എന്നെ യഷൃദ്ധത്തില് കൊല്ലുന്നുപെ ല് എന്നിക്ക് അതാ 
ണ് അധികം ക്ഷേമമായി ഭവിക്കുക. 

സഞ്ജയ ഉവാച്ച. 

൪൭. ഏവമുക്ത്വാജ്ജുനഃ സംഖ്യ രഥോപസ്ഥ ഉ.പാവിശല് 

വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഗ്നമാനസഃ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

അജ്്ജുനഃ--അജ്ജുനന്, ഏവം ഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട്, ശോകസംപവിഗ്ന 
20090080} സനംനിമിത്തം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായിട്ട', സശരംട-ശര 
ത്തോടുകൂടിയ ചാപംവില്പിനെ, വിസ്തജ)-എറിഞ്ഞ്', സംബ്ലയേ--യുഭ്ധക്കളത്തില്, രഥോ 

പസ്വേടതേത്തടത്തില്, ഉപാവിശല്-ഇരുന്നു. 

അജ്ജുന൯ ഇപ്രുകാരം പറഞ്ഞ് വ്യസനംകൊണ്ടു ചഞ്ചലമാനസനാ 
യിട്ട യുഭ്ധമഭ്ധയത്തില്വെച്ചു വില്ലം ശരവും താഴത്തിട്ട് തേരില് ഇരുന്നു. 

ഇതി ശ്രിമഹാഭാരതേ ശതസാഹസ്സ ൦ സംഹിതായാം വൈയാസിക്യാം 
5) 2) $ ;) ह ഭിഷ്ടപവ്വണി ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗീതാസുപനിഷല്സു (6210204) 

© १ ०९००० യോഗശാസ്രരരേ 2) 28०09 १७००1०९8 
१ 1} 

അജ്ജുനവിഷാദയോഗോ നാമ 

പ്രഥമോധ്യായഃ. 

അജ്ജുനവിഷാദയോഗം എന്ന ഒന്നാമദ്ധ്യായം 

സ്വമാവം. 
തീ 

ണും... 



४). 

രണ്ടാമധ്്യായം | 

[ശ_സ] സദസദ്വിവേകംകൊണ്ടും അതില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള തീവ്രവൈരാഗ്യംകൊണ്ടും മോ 
6००9५ 27} കൊണ്ടും സവ്വകമ്മങ്ങളേയും സന്യസിച്ചിരിക്കുന്നവനും മോക്ഷത്തെത്തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ബ്രാഹ്മണന്ന് , സദസദ്വിവേകവൈരാഗ്യാദിസാധനസമ്പത്സിഭ്ധിയും = ७9००० 
ഞ്ജത്വസിഭ്ധിയും സഫലമായി ഭവിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി, “അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ?, “ആത്മാ വാ 
അരേ ദ്ൂഷ്ടവ്യദ ശ്രോതവ്യദ?, *തദ്വിജ്ഞാനാത്ഥം സരഗുരുമേവാഭിഗച്ചോേത?ം എന്നിങ്ങിനെ ശ്രുതിക 
ളില് പറയപ്പെട്ട പ്രകാരം ബ്രശ്മനിഷ്ടനായും ശ്രോത്രിയനായുമിരിക്കുന്ന സല്ഗുരുവിനെ പ്രാപിച്ച് 
ബ്രഹ്മവിചാരം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതാകുന്നുവെന്നുള്ള അത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, പരമാത്ഥത്തെ 
അറിവാനിച്ചിക്കുന്ന അജ്ജുനനന്െറ “ശിഷ്യസ്നേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം? (അ ൨. ശ്ര്രോ 9) 
എന്നിപ്രകാരമുള്ള ഈശ്വരപ്രതിപത്തിയേയും, അജ്ജുനനായിക്കൊണ്ടു ഭഗവാന് ചെയ്തു ആത്മാനാ 
ത്മജ്ഞാനോപദേശപ്രകാരത്തേയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന്നുമായി രണ്ടാമഭ്ധ്യായമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. 
ഇവിടെ ആദ്യംതന്നെ, സംസാരദുഭഖംകൊണ്ടു വൃയസനിക്കുന്നവനും തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവനു 
മായ മുമുക്ഷ്യവിനെ ഗുരു അഭിമുഖീകരിച്ച് അഭയവചനങ്ങളെക്കൊണ്ടു തത്ത്വത്തെ ബോധിപ്പിക്കണം 
എന്ന സംഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി അപ്രകാരം (സംസാരടദുഃഖം കൊണ്ടു) വ്യസനിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്ജുനന്നു ഭഗവാന് വിവേകവചനങ്ങളെക്കൊണ്ടു തത്ത്വോപദേശം ചെയ്തുവെന്നു 
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നായി സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്രരോടു പറയുന്നു:__ 

സഞ്ജയ ഉവാച്ച. 

൧. തംതഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൃണ്ണാകലേക്ഷണം 
വിഷിദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസ്മൂദനഃ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

മധുസ്മദനഃ-ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാന്, കൃപയാ ആവിഷ്ടം-കൃപയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവനും, 
അത്രുപുണ്ണാകുലേക്ഷണംടകണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞും വികാരത്തോടുകൂടിയും ഇരിക്കുന്ന കണ്ണുക 
ളോടുകൂടിയവനും, തഥാട-അപ്രകാരംതന്നെ, വിഷീദന്തം-ടുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ, തം: 
അവനോട് (അജ്ജുനനോട്!), ഇദം വാക്ട്യംടഇപ്രകാരമുള്ള വാക്കിനെ, ഉവാചംപറഞ്ഞു. 

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്, കൃപയോടുകൂടിയവനും അശ്രുക്കഠം നിറഞ്ഞും വികാ 
രത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന. ०02 ०७2४०586 1९201020 അപ്രകാരംതനെൊ വയസനി 
ച്ചിരിക്കുന്നപനുമായ അജ്ജുനനോട്: ഇപ്രുകാരം പറഞ്ഞു. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൨. കുതസ്ത്വാ കശൂലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം 

അനായ്യജഷ്ടമസ്വഗ്ഗപ്യമകിത്തികരമജ്ജുന. 
ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ അജ്ജുനടഅല്പയോ അജ്ജൂന, അനായ്യ്യുതൂഷ്ടംടത്രേഷ്ടന്മാരാല് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട 
തും, അസ്വഗ്ഗു ചടോപരലോകപ്രാഫ്പിക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളതും, അകിത്തികരം-അപകീത്തി 
യെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ, ഇടം കശ്മലം-ഈ മോഹം (അജ്ഞാനം, മെഡ്്യം), കുതഃ-എന്തു 
കാരണത്താല്, വിഷമേടഅകാലത്തില് (ഈ ദുഗ്ലടസമയത്ത് ), ത്വാ-:നിന്നെ, സമുപ 
സ്ഥിതംടപ്രാപിച്ചു. 

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഘടകാലത്തില് ഈ മൌഡ്റ്യം__ശ്രേഷ്ടന്മാക്കു 
ഡൃക്തമല്പാത്തതും പരയലോക്പ്പാപ്പിക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളതും അപകീത്തിയെ 

9) 6 അ 1 ¬ 9] 2 1) ത്ത്? ഉ ണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഈ മെൌഡ്യ്യം__ഹേ അങജ്ളൂന, നിന്നെ പ്രാപിച്ചത്; 



५८१ 
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൩. ക്ലൈബ്യം മാ സൂ ഗമഃ പാത്ഥ ന്ൈൌൈതത്ത്വയുപപട്യയതേ 

ക്ഷുദ്രം ഹൃദയദൌബ്ബല്യം തൃയക്ത്വോത്തിഷ്ട പരന്തപ. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, മ്ലൈബ്യയം-ഭയത്തെ (ശ്രൂരന്മാക്ക്' അനഹമായ 

അധൈധയ്യത്തെ), മാ സ്പ ഗമഃടപ്രാപിക്കരുത്'. ത്വയിടനിങ്കല്, ഏതത-ഇത്', ന ഉപപ 

ഭൃതേടയോഗ്യമല്ല. ഹേ പരന്തപടരഅല്പയോ ശത്രുവിനെ തപിപ്പ്ിക്കുന്നവനേ, ക്ഷുദ്രംതു 

220९०, ഹൃുദയദൌബ്ബല്യം-മനസ്സിന്െറ അധൈധയ്യുത്തെ, തൃക്ത്വാടഉപേക്ഷിച്ച്', മത്തി 
ഷ്ൃം-(യുദ്ധത്തിന്നായി) എഴുനേല്ലക. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, നീ ഭയത്തെ പ്രാപിക്കരുത്. ഇതു നിനക്കു യോ 

५०१०६}. അല്ലയോ പരന്തപ. മനസ്സിന്െറ തുച്ഛമായ അധൈയുത്തെ कष 

ഞ്ഞ് നി ഡുദ്ധത്തിന്നായി എഴുനേല്പംക. 
(ശ്രി) “ഞാന് ഭയംകൊണ്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്തുയില്ലെന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നാല് യുദ്ധം അമ്്യാ 

യവും അധമ്മവുമാകുന്നുവെന്നു വെച്ചാണ്? എന് അജ്ജുനന് പറയുന്നു:__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 

ര്. കഥം ഭിഷ്ടുമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണഞ്ച മധുസ്മദന 

ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാഹാവരിസ്മൂദന. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ അരിസ്മദന മധുസുദന--അല്പയോ ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന മധുസ്മദന, പു 

ജാഫൌം-പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവരായ, ഭീഷ്മം ദ്രോണം ചടഭീഷ്ടരേയും ദ്രോണരേയും, സം 

ബ്യ്യേ-യുദ്ധത്തില്, അഹം-ഞാന്, ഇഷുഭിഃ--ബാണങ്ങളാല്, കഥം-എങ്ങിനെ., പ്രതിയോ 

ത്യ്യാമി--എതിത്തു യുദ്ധം ചെയ്യും. 

ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഹേ മധുസൂദന, പുജിക്കപ്പെടേണ്ടവരായ 
ഭീഷ്ടുരേഷും ദ്രോണാചായ്യുരേയും ഞാന് യുദ്ധത്തില് എങ്ങിനെയാണ്” ബാണങ്ങ 

മളെക്കൊണ്ട് എതിത്തു യുദ്ധംചെയ്യുനാത് ए 
(ശ്രീ) “അവരെ കൊല്ലാഞ്ഞാല്ൽ നിന്െറ ദേഹരക്ഷകൂടി ഉണ്ടാകയില്ല? എന്നു പറയുന്നു റ 

വെദ്കില്:__ 

൫. ഗുര്ൂനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാന്൯ 

ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷമപിഹ ലോകേ 

ഹത്വാത്ഥകാമാംസു ഗുരൂനിഹൈവ 
5] 2 5) ഭഞ്ജിയ ഭോഗാന്൯ രുധിരപ്രദിശ്ധാ൯. 

മഹാനുഭാവാന്-വളതെ മഹിമയുള്ള, ഗുരൂന്--ആ ചായയുന്മാരെ, അഹത്വാടകൊല്പാ 

തെ (കൊല്ലന്നതിനേക്കാഠം), ഇഹ ലോകേടഈ ലോകത്തില്, ഭൈക്ഷം അപിടഭിക്ഷാന്ന 

ത്തെ എങ്കിലും, ഭോക്തും-ഉണ്ണുന്നതാണ്', ശ്രേയഃ ഹിടഅധികം നല്ലത്. അത്ഥകാമാന്ഷ 

ദ്വൃത്തിലിച്ചുയുള്ള, ഗുരുന്-ആ ചായ്യന്മാരെ, ഹത്വാ തുടകൊന്നാല്, ഇഹ ഏവടഇവിടെ 

ത്തന്നെ, രുധിരപ്രടിശ്ചധാാ൯-രക്തം പിരണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭോഗാന്--ഭോഗങ്ങളെ, ഉഞ്ജീയ-അ 
നുഭവിക്കാം. 

(4 ന്മാ 2 ४ ന്ത 5) 2 5) 2 9] 1 2 ശ്ര്ലന്മാരായ ആചായ്യുന്മാരെ കൊല്ലാതെ (കൊല്ലന്നതിനേക്കാഠം) ഇ 
)) ॐ) ഴി ¢ 

ഹലോകത്തില് ഭിക്ഷാന്നമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് അധികം നല്ലത്. അത്ഥ 
മോ വി ന്യം വളി രാ त 

# [ശ_സ] ധമ്മാദിപുരുഷാത്ഥങ്ങളെ ശിഷ്യയന്മാക്ക് (കാമയന്ത് )ടബോധിപപ്പിക്കുന്നവ൪ 
അത്ഥകാമന്മാ൪. ധമ്മോപദേഷ്ണാക്കന്മാരായ ശുരരുക്കന്മാരെന്ത്ഥം. 



५५. ) 
൨൪ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

കാമന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാരെ കൊല്ലുന്നുവെങ്കില് ഞാ൯ ഇഹത്തില് ചോര പിര 

ണ്ടിരിക്കുന്ന ഭോഗങ്ങളെ മാത്രം അനുഭവിക്കും. 

രക്തം പിരണ്ടെ ഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കും എന്നുവെച്ചാല്:__രക്തം പിരണ്ട പദാത്ഥങ്ങഥം 

നമുക്കു ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്ന്" ഏതുപ്രകാരം അയോഗ്യമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ, മഹാന്മാരായ ഗു 

@ 96029692 കൊന്ന്, അവരുടെ രക്തം ചിതവകയാല് കിട്ടുന്ന രാജ്യഭോഗങ്ങളെ നാം അനുഭവിക്കു 

ന്നതു യോഗ്യമല്ല എന്നു താല്ലയ്യം. 

(ശ്രി) പരലോകവിരുഭ്ധമായ ഗുരുവധം ചെയ്യാതെ ഇഹലോകത്തില് ഭിക്ഷാന്നം ഭക്ഷിക്കു 

ന്നതാണ് നല്ലത്. അവരെ കൊല്ലുന്നുവെങ്കില് പരലോകത്തില് ദുദഖമെന്നുമാത്രമല്ല ഇഹത്തിലും 

നരകടൂഃഖമനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. 

(ശ്രീ) അതിന്നുംപുറമേ, ഞങ്ങഠം അധമ്മത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്തന്നെ ഞങ്ങം 

ക്ട ജയമോ തോല്വിയോ അധികം നല്ലതായി ഭവിക്കുക എന്നറിഞ്ഞുകൂട:__ 

൬. ന 99 ०158 1}&28 കതരന്നോ ഗരിയോ 

യദ്വാ ജയേമ യദി വാ നോ ജയ്േയഷേയുഃ 

യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ_ 
0) # 60 011 6)098 പ്രമുഖേ (0962@९००बूत ०६. 

00810 ഒന്നുകില്, (ഏതാ൯ ഇവരെ, (വയം)ടഞങ്ങാം, ജയേമ-ജയിക്കും, യദി 

വാടഅല്ലെങ്കില്, ധാത്തരാഷ്ട്രാഃ--9ുയ്യോധനാടദികഠം, നഃടഞങ്ങളെ, ജയേയുടടജയിക്കും. (ഏ 

തയോഃ പക്ഷയോ$ഃ)ടഈ രണ്ടു പക്ഷത്തില്വെച്ച്', നഃടഞങ്ങാംക്ക്, കതരല്--ഏതാണ്, ഗ 

രീയഃ-അധികം ശ്രേഷ്ണമായത് , ഏതല്--എന്നത്', ന ച വിട് മഃ--ഞങ്ങാഠം അറിയുന്നില്ല. 

യാന് ഏവടയാതൊരുത്തരെ, ഹത്വാ-കൊന്നിട്ട്, ന ജിജീവിഷാമഃടഞങ്ങഠം ജീവിച്ചിരി 
2 1] {) 2 | റ] 1] 2 ട് റി പ്യാനിച്ഛിക്കുന്നില്ലയോ, തേ-അവര്, പ്രമുഖേ-എതിരായി, അവസ്ഥിതാഃടനില്ലുന്നു. 

ഒന്നുകില് ഞങ്ങം ഇവരെ ജയിക്കുക, അല്ലെങ്കില് ദുയ്യോധനാദികറം 

ഞങ്ങളെ ജയിക്കുക, എന്നീ രണ്ടുപക്ഷത്തില് ഞങ്ങറാക്ക് ഏതാണ്” അധികം. 

നല്ലതെന്നുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. യാതൊരുത്തരെ കൊന്നിട്ട് ഞങ്ങറം ജീവി 
(~ ५ (0 <) । റി റി റൂ 

ച്ചിരിപ്പാന് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലയോ അവര്തന്നെ നമ്മുടെ എതിരായി 00) 46012. 

(ശ്ര) ഞങ്ങഥം ജയിച്ചാലും ഞങ്ങഠംക്ക തോററ ഫലം തന്നെയാണെന്ന്" ഉത്തരാഭ്ധംകൊ 

6)& പറയുന്നു. 

(ആ) ക്ഷത്രിയക്ക്' സ്വധമ്മം യുഭ്ധമാകയാല് അതുതന്നെയായിരിക്കുമോ അധികം ശ്രേയസ്തു 

രമായിട്ടുള്ളതെന്നു ८२२४} ~" അജ്ജുനന് പറയുന്നു:__ന ച ഏതല് വിദ് മഃഇതുംകൂടി ഞങ്ങംക്കറി 

ഞ്ഞുകൂട (ഏതെന്നുവെച്ചാല്) ഭൈക്ഷയുഭ്ധയോഃ കതരല് നഃ ഗരീയഭടഭിക്ഷാന്നവും യുദ്ധവും ഇവ ര 

ണ്ടില് ഞങ്ങക്ക്” ഏതാണ്” അധികം ശ്രേഷ്ടം (ഹിംസാശൂന്യയമായ ഭിക്ഷാടനമോ സ്വധമ്മമായ യു 

ഭ്ധമോ? രണ്ടിന്നും ശ്ാഘ്യത ഒരുപോലെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, എന്നാലും വയം ജയേമ യദ്വാ--ഞങ്ങഥം 

ജയിക്കുമോ, ധാത്തരാഷ്ക്രാഭ നഃ ജയേയുഃ യദി വാംടുയ്യോധനാദികറം ഞങ്ങളെ ജയിക്കുമോ എന്ന കാ 

९०1० അറിഞ്ഞുകൂട. = 606930० ജയിക്കുമെമ്കിലും ജയംകൊണ്ടു ഫലമില്ല. എന്തെന്നാല്, യാനേവം: 

ആരെയെല്ലാം കൊന്നാല് ഞങ്ങ0ം ജീവിച്ചിരിപ്പംന് ആഥ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ അങ്ങിനെയുള്ളവര്ത 
ന്നെയാണ് ഞങ്ങംക്ക്' എതിരായി നില്ലന്നത്. ॥ 

[ശ_സ] “നീ പണ്ഡിതനായിരുന്നുകൊണ്ട്' എങ്ങിനെയാണ്” മൂഡനെപ്പ്യോലെ ധമ്മത്തെ അ 

ധമ്മംപോലെയും അധമ്മത്തെ ധമ്മംപോലെയും വിചാരിക്കുന്നത്? സമാധാനം:__4അവ രണ്ടിന്േറ 



ടു” 

൨.ാം അധ്യായം ൨൫ 

യും സുക്ഷ്താത്ഥത്തെ നിബ്ണ്ൂയിക്കുന്നതിന്ന ഞാന് ശക്തനാകുന്നില്ല. അതിനാല് എങ്ങിനെയാണ്” വേ 

ണ്ടതെന്ന്' അങ്ങുപദേശിച്ചാലും? എന്ന് അജ്ജുന൯ പറയുന്നു:__ 

ഒ. കാപ്പുണ്യദോഷോപഹതസ്വഭാവഃ 
കി # 

പൃച്ഛാമി ത്വാം ധമ്മസംമൂഡചേതാഃ 
റൂ റ്റി र 

९०७ ८०६ സ്ത്യാന്നിശ്ചിതം ബ്ര ത; സ്ത്യാന്നിശ്ചിതം വഫ ന്മേ 

ശിഷ്യസ്നേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. 
ത 

കാഡ്പ്യണ്ടദോഷോപഹതസ്വഭാവഭദകാപ്പണ്ടം, ദോഷം, ഇവയാല് ബാധിക്കപ്പെ 

ട്ട സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനായ, (അഹം)ടഞാന് ധമ്മസംമൂഡചേതാഃ1ടധമ്മത്തില് സം 

ശയമുള്ള മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായിട്ട് › ത്വാംടഅങ്ങയോട്', പുച്ഛാമിട(ഞാന്) ചോദിക്കു 

ന്നു. യല് മേ-ഏതാണ്' എനിക്ക്", നിശ്ചിതം-നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട (പരമാത്ഥമായിട്ട് ), 

ശ്രേയഃ സ്യ്യാല്--സുഖമായി ഭവിക്കുന്നത്, തല് ബ്രഹി--അതിനെ പറഞ്ഞാലും. അഹം 

ഞാന്, തേ ശിഷ്ട്യഃട അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകുന്നു. ത്വാം--അങ്ങെ, പ്രപന്നം മാം-ശരണം 

പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ, ശാധിടശിക്ഷിച്ചാലും (ഉപദേശിച്ചാലും). 

കാഡ്പ്യണ്യദോഷങ്ങളാല് ബാധിക്കപ്ചെട്ട സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനും 

ധമ്മത്തില് സന്ദേഹമുള്ള മനസ്സോടടകൂടിയവനുമായ ഞാന് അങ്ങയോടു ചോ 

ദിക്കുന്നു. യാതൊന്നാണ് എനിക്ക്” നിശ്ചയമായിട്ട് സുഖകരമായി ഭവിക്കു 

ന്നത് അതിനെ പറഞ്ഞാലും. ഞാ൯ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അക്രങെ ശ 

രണംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ അനുശാസിച്ചാലും. == ̀ 

(ആ) സംസ്ധാരം ദുദഖമാണെന്നു ബോധംവരികയാലുണ്ടായ അതികഠിനമായ കുണ്ണിതത്തോടു 

കൂടിയ മുമുക്ഷുവിന്ന് ആത്മോപദേശത്തിന്നുള്ള അധികാരം സമിപിച്ചുവെന്ന്' ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ട് 
¶ {] 

0-2-19 1 । 96 00. 
ൂ © 1 

[ശ_സ] ധമ്മത്തേയും ജ്ഞാനത്തേയും അത്ഥിക്കുകയാല് ഞാന് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യഭാവത്തെ പ്രാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമേശ്വരനായും ജഗല്ഗ്ുരുവായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങെ ശരണംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന 

മുമു ക്ഷവായ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. എെറ വൃയസനത്തിന്നു നിശ്ശേഷനിവൃത്തി വരുന്നതെപ്രകാ 

രമോ അപ്രകാരം എനിക്കുപദേശിച്ചാലും എന്നത്ഥം. 

कैः [५८०-0५] “ദേഹേന്ദ്രിയാദ്യനാത്മസ്വത്രപംതന്നെയാണ്' ഞാന് എന്നിങ്ങിനെ വൃവഹരിക്കുന്നവന് 

കൃപണന്൯-അതത്ത്വജ്ഞ൯, “യോ വാ ഏതദക്ഷരം ഗാശ്ൂപ്യവിദിത്വാ അസ്ത്രാല്ലോകാല് 

പ്രൈതി സ കൃപണഃ? “കൃപണോ യോഴിതേന്ദ്രിയഃ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിസ്മൃതി 

കളില് കൃപണശബ്ദം പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. കലപണന്െറ ഭാവം കാപ്പുണ്യം__അജ്ഞത്വംട 

അജ്ഞാനം. തമഃപ്രധാനത ധം ഹേതുവായിട്ടു വസ്തരസ്വരൂപത്തെ ടൂഷണംചെയ്യുന്നതി 

നാല് കാപ്പുണ്ദംതന്നെ ഭോഷവുമാകുന്നു. കാപ്റൂണ്ഠദോഷത്താല് (ഉപഹതഃകട)തിരോ 
ഹിതമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവന്__അവിഭ്യാല് തിരസ്ത്രതമായ ആത്മസ്വ 

ത്രുപത്തോടുകൂടിയവന് എന്നത്ഥം. 

1 [ശ_സി അവിഭ്)കൊണ്ടു സംസാരത്തില് വീണുകിടക്കുന്ന പുരുഷനെ യാതൊന്നാണ് താങ്ങുന്നത് 

അതു ധമ്മം. സ്വരൂപപ്രകാശകമായും, ജ്ഞാനാത്മകമായുമിരിക്കുന്ന ധമ്മത്തില് പ്രവേശി 
{} റി 5] 

ക്കാത്ത ചേതസ്സ്സോടു (മനസ്സ്സോടു) കൂടിയിരിക്കുന്ന. 

(രീ) ധമ്മസംമൂഡചേതാഃടയുഭ്ധമുപേക്ഷിച്ചു ഭിക്ഷാടനംചെയ്യുന്നത്' ക്ഷത്രിയന്നു ധമ്മമോ 

അധമ്മമോ എന്നിങ്ങിനെ സറ്ടിശ്ധചിത്തനായിട്ട്. 



ച് 
൨൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ശ്രീ) നീ തന്നെ വിചാരിച്ചു യുക്തമായിട്ടുള്ളതിനെ ചെയ്താലും എന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നുവെ 
८) 

&1०_ _ 

൮. ന ഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാ_ 

ദ്യച്ഛചോകമുച്തോഷണമിന്ദ്രീയാണാം 
ॐ ൧ - 0 

അവാപ്പയ ഭൂമാവസപത്തമുദ്ധം 

9] രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. , 

ഭൂമൌം-ഭൂമിയില്, അസപത്നതം-ശത്രുരഹിതമായും, ജുഭ്ധം--സമൃഭ്ധമായുമുള്ള രാ 

ജ്യംരാജ്യത്തേയും, സുരാണാം ആധിപത്യം ചടഇന്ദ്രപടദവിയേയുംം അവാപ്പ) അപിടപ്രാപി 
ച്ചാലും, ഇന്ദ്രിയാണാം-ഇന്ദിയങ്ങളെ, ഉച്ഛനോഷണംടവളരെ ശോഷിപ്പിക്കുന്ന, മമ ശോ 

കം-എനന്െറ വ൮ൃസനത്തെ, യല് അപനുദ്ടുാല്-യാതൊന്നാണില്ലാതാക്കുന്നത്' (തല്) ന ഹ് 
വ്രപശ്യാമി--അതിനെ ഞാന് കാണുന്നില്ല. 

ഇഹലോകത്തില് അതിരില്ലാത്ത സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയ രാജ്യത്തേയും ഇന്ദ്ര 
പദവിയെത്തന്നേയും കിട്ടിയാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിയായി ശോഷിപ്പിക്കുന്ന 

റൂ റൂ 4 <) 
തായ എനെറ വ്യസാത്തിനു നിപ്ൃത്തിപരുത്തുന്നാതായ ഒന്നിനേയും ഞാന് 
കാണുന്നില്ല. 

[ശ_സ] “യാതൊന്നു കൊണ്ടാണ് എന്െറ ശോകത്തെ നിശ്ശേഷം തൃജിക്കുവാന് കഴിയുന്ന 

ത്” ആ ധമ്മത്തെ എനിക്കപദേശിച്ചാലും” എന്നിങ്ങിനെ അജ്ജുനന് സവ്യഭോഗവിരക്തിയോടുകൂടി 
॥ र റൂ ८ റി ട് ‡) 8 ി 2 2 

യം തീവ്രമോക്ഷേച്ചുയോടുകൂടിയും (८००८५) മാം? എന്നിപ്രകാരം) ഭഗവാനോടു പ്രാത്ഥിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടു 

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മുതലായവരുടെ പദവിയെ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായ സംസാരദുദഖനിവൃ 
ത്തിയുണ്ടാകുന്നതല്പ എന്നും, ബ്രമജ്ഞാനമില്ലെങ്കില് അവയെല്ലാം ടുഃഖത്തിന്നു കാരണമായി ഭവിക്കു 

റി ¶ ന്നതേയുള്ള വെന്നും, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഗുരുപദേശംകൂടാതെ സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും, അതിനാല് ബ്ര 

മജ്ഞാനത്തെ ഇുച്ചിക്കുന്നവര് ഗുരുവിന്െറ സമീപേ ചെന്നപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, സൂചിപ്പിക്ക 
പ്പെടുന്നു. 
വവ 

സഞ്ജയ ഉവാച. 
†) ൯. ഏവമുക്ത്വാ ००१16०० ८2० ഗുഡാകേശഃ പരന്തപഃ 

5) ടി ന യോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദമുക്ത്വാ (कषु ബഭൂവ ഹ. 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

പരന്തപഃ-ശത്രതാപനനായ, ഗുഡാകേശഃ-അജ്ജുനന്, ഹഷീകേശം-ഭഗവാ 

നോട്”, ഏവം ഉക്ത്വാ-ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ്”, (പുനഃ അപി)--പിന്നേയും, ന യോത്തയേയ 
റി റി ९ ¢ റ ) ടി ४ 7 

९०160000 യുദ്ധം ചെയ്തുയില്ലെന്ന്' , ഗോവിന്ദംഭ[പ്രതി)ടശ്രീകൃഷ്ണൂഭഗവാനോടായി, ഉ. 
१ റി ഠ ഭൂ क ൬ റി ക്ത്വാടപറഞ്ഞിട്ട, തൂഷ്ണീം ബഭൂവ ഹ-മൌനമായിരുന്നും 

ശത്ര,താപനനായ അജ്ജുനന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് പിന്നേഴും ശ്രീകൃ 
ഷൂഭഗവാനോടായി “ഞാന് യുദ്ധംചെയ്തയില്ല? എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മൌനമായി 
അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു. 

[ശ_സി] “ഏതാണ്” എനിക്ക ശ്രേയസ്ത്രമായിട്ടുള്ളത്', അതിനെ നിശ്ചയിച്ചുപദേശിച്ചാലും? 

എന്നപേക്കഷിച്ചപ്പ്ോം ശ്രീഭഗവാന് വ്ൃസനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനെ നോക്കീട്ട്' എന്താണ് 
വറഞ്ഞതെന്നു പറയ്ുന്നു.___ 

൧0. തമുവാച ഹൃുഷീകേശഃ പ്രഫസന്നിപ ഭാരത 

സേനയോരുഭയോമ്മധ്യയേ വിഷിദന്തമിദം വചഃ. 

& [ശ_സ] ഗോടിട ഏവടവേദാന്തവാകൃങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ, വിദ്യതേടലഭിക്കപ്പെടു 

ന്നു എന്നതിനാല് ഗോവിന്ദന്. 



०--9° അധ്യായം ൨൭ 

ഹേ ഭാരത-അല്ലയോ ധ്രതരാഫ്ടുമഹാരാജാവേ, ഉഭയോഃ സേനയോടടരണ്ടു സൈ 

ന്മൃങ്ങളുടെ, മധ്യേ--മധ്ൃയത്തില്, വിഷിദന്തം തം-:൮ൃസനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവനോട്, 

ഹൃഷീകേശഃടശ്രികൃണ്ണൂഭഗവാന്, പ്രഹസന് ഇവടമന്ദഹാസത്തോടുകൂടിട്ടെന്നപോലെ പ്ര 

സന്നമുഖനായിട്ട് , ഇദം വചഃടഈ വചനത്തെ, ഉവാചടപറഞ്ഞു. 

അപ്പ്യോ ഡ്യൃതരാഫ്യമഹാരാജാവേ രണ്ടു സൈ്യയങ്ങൂടെ മധ്യേ വൃ 

9) <] 5] १ 

0002 नु 9609086 1८580719 (2०160095 (അജ്ജുനനോടു) ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് പ്രസ 
)) 

01226 1029९} ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

(ആ) ശോകമോഹങ്ങളാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടവനും, സ്വധമ്മത്തില്നിന്നു പിന്വലിച്ചവനുംം 

രണ്ടു സൈസ്യൃങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തില് വ്ൃസനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ അജ്ജുനനെ ആശ്വസിപ്പി 

ക്കവാനായി “ഹേ ഭാരത? എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് ഉപഹാസത്തോടുകൂടിട്ടെന്നപോ 

ലെ മുക്തിസിദ്ധിക്കു സാധനമായിരിക്കുന്ന (താഴെ പറയുന്ന) വചനത്തെ പറഞ്ഞു. 

[ശ_സ] “എന്െറ ബന്ധുക്കളും ഗരരുജനങ്ങളും മററുമായ ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കുമല്ലോ. 

ഇവരെ കൊന്നാല് എനിക്കു നിശ്ചയമായി നരകമനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്നിങ്ങിനെ നിഷ് ക്രിയനാ 

९४० നിവ്വികാരനായും കത്തുത്വാദിധമ്മശുന്യനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവില്, അനാദ്യവിദ്യഹേതുവായി 

ടു” അനാത്മധമ്മങ്ങളെ അധ്യവസിച്ചിട്ട്' “ഞാന് കത്താവ് 5990 ഭോക്താവ്? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിപ 

രീതഭാവനനിമിത്തം മോഹത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനെ കണ്ടിട്ട” പരമകൃപാലുവായിരിക്കുന്ന 

ശ്രീഭഗവാന് “ഏകത്വത്തെ കാണുന്നവന്ന്' എന്തു മോഹം, എന്തു ശോകം? എന്നു ശ്രുതിപ്രസിഭ്ധമായി 

രിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വജ്ഞാനംകൂടാതെ ദ്വൈതഭൂമത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഭേദശാസ്ര്രോപദേശം 

കൊണ്ടു ഭൂമമൂലകമായ ശോകസമുദ്രത്തെ കടപ്പാന് കഴിയുന്നതല്ലെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു *തത്ത്വം?പദാ 

ത്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചും കൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കണമെണന ജഇച്ചുയോടുകൂടി ആ 

ദ്യംതന്നെ ത്വം? പദാത്ഥപരിശോധനയെ ആരംഭിക്കുന്നതിന്നായി “നി പണ്ഡിതനാണ് എന്നായിരു 

ती? എന്െറ വിചാരം, ഇതാണോ നിന്െറ പാണ്ഡിത്യം? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഹാസ്യഭാവത്തോടട 

കൂടി എന്നപോലെ താഴെ പറയുംവ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. 

ശാംകരഭാഷ്യ്യം 

ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം? എന്നാതുമുതല് “ന “യോത്സ്യ ഇതി ഗോ 

വിന്ദമുക്ത്വാ തൂഷ്ണിം ബഭൂവ ०02 എന്നതുവരേയുള്ള. ദ്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ട്', ജീ 

വികറാക്ക് സംസാരദുഃഖത്തിന്നു ഹേതുവായ ശോകമോഹാദിദോഷങ്ങറം എവ! 

ടെനിന്നുത്ഭവിക്കുന്നുവെന്ന സംഗതിയെ കാണിക്കുന്നതായി പ്യ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട 

താകന്നു. എന്തെന്നാല്, രണ്ടാമധ്യായത്തില് അജ്ജുന൯, തന്െറ രാജ്യം ഗുരു 

ക്കന്മാര് മിത്രങ്ങഥം സുഹ്ൃത്തുകഠം സ്വജനങ്ങഠം ബന്ധുക്കഠം മുതലായവരിലു 

88. സ്നോേഹംനിമിത്തവും, അവരിതനിന്നുള്ള വിരഹംനിമിത്തവുമുണ്ടാകുന്ന ശോ 

കമോഹങ്ങളെ കാണിച്ചു (൨൦ അ ത്വാം ശ്ലോ). ഇതെല്ലാം “അപര് എനറെ, 

ഞാന് അവരുടെ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മൌഡ്യബുദ്ധിനിമിത്തമാകുന്നു. ശോക 

മോഹങ്ങറം വന്ന വിവേകവിജ്ഞാനത്തെ പ്യാപിച്ചുപ്പോഴാണ് , സ്വതേ ക്ഷാ 

ത്രധമ്മമായ യുദ്ധത്തില് പ്രവത്തിച്ചിരുന്ന അജ്ജുന൯ സ്വധമ്മത്തില്നിന്നു 

പിന്വലിച്ചു പരധമ്മമായ ഭിക്ഷാജീവനം മുതലായതിനെ ചെയ്താനാരംഭിച്ചു 

തി. അപ്രകാരംതന്നെ, സാധാരണയായി ശോകമോഹാദിദോഷങ്ങളാല് 

പിഡിതന്മാരായ ` സകലജീപികളും സ്വധമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരധ 



५४ 
०2 ` ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

മ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുകഷും ചെയ്യുന്നതു സ്വഭാവമാകുന്നു. സ്വധമ്മപ്രപത്തക 
ന്മാരായാലും അവരുടെ വാങ് മനഃകായങ്ങളെ കൊണ്ടുളള സകലപ്രവ്യത്തിക 
ലാ അഹകങ്കാരത്തോടുകൂടിയും ഫലേച്ഛുയോടുകൂടിഷുമാകുന്നു. അപ്പ്യോഠം ധമ്മാ 
ധമ്മസഞ്ചയംനിമിത്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടുജ 126 23 പിലക്ഷണമാഷും സുഖദുഃഖപ്രാ 
പരിലക്ഷണമായുമിരിക്കുനന സംസാരം അവസാനമില്ലാതെയായി ഭവിക്കുന്നു. 
ആയതുകൊണ്ടു ശോകമോഹങ്ങള്കാണ് സംസാരകാരണമെന്നും അതിശൊ ഡി 
വൃത്തി സവ്വകമ്മസന്യാസപൃവ്ൃകമായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടല്ലാതെ പേ 
റെ ഒന്നുകൊണ്ടുമില്ലെന്നും കാണുകയാല് സ്വപോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിക്കൊ 
ണ്ട് ആ തത്ത്വത്തെ ഉ പദേശിക്കേണമെനന ഇച്ചുയോടുകൂടി സാക്ഷാല് ഭഗ 
വാനായ വാസുദേവ൯ അജ്ജുനനെ നിമിത്തികരിച്ചു പറഞ്ഞു__അശോ 
ച്യാന്....എന്ന്. 

മേല്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന്നു വിരോധമായിട്ട ചിലര് പഠഴുന്നു:__ 
സവ്വകമ്മസന്യയ ാസപൃവ്വകമായ കേവലം ആത്മജ്ഞാനനിഷ്ടമാത്രംകൊണ്ട്? മു 
ക്തി സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന തല്പ എന്നും എന്നാല്__(പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെ 
ന്നുവെച്ചാല്)_ അഗ്നിഹോത്രാദിശ്രുതിസ്മൃതിസംബന്ധമായ സകലകമ്മങ്ങ 
ളോടുകൂടിയ ജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് മുക്തി ന്നും, ഇതാണ് ഗീതാശാസ്ധ്ൂത്തി 
നെറ നിശ്ചിതാത്ഥമെന്നും അവര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമാ 
യി അപര് ഗീതയില്ിന്നുതന്നെ “അഥ ചേത്ത്വമിമം ധമ്മം സംഗ്രാമം 09 
കരിഷ്യസി? (അ. ൨. ശ്ലോ. ൩൩), “കമ്മണ്യേവാധികാരസ്ോ? (ആ. ൨. ദ്രോ. 
ര്ഒു, “കുരു കമ്മൈവ തസ്മാത്ത്വം? (അ. ര്. റ്ര്രോ. ൧൫) എന്നു മുതലായ ദ്ര്രോക 
ങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. പൈടികകമ്മ്ങഥം ഹിംസയോടുകൂടിയപയാണെ 
ജംിലും അവ അധമ്മമാണെന്നു ശങ്കിപ്പാ൯ അവകാശമില്ലെന്നും അവര് പഠഡു 
ന്നു. ഇതിന്നു ദാഹരണമായി ഭഗവദ്വാക്യത്തെത്തന്നെ അവര് ഫഎടുത്തുപറ 
യുന്നു. ക്ഷത്രിയധമ്മമായ യുദ്ധം, ഗുരുക്കന്മാര് പുത്രന്മാർ സഹോദരന്മാർ 921 
09860 മുതലായവരുടെ ഹിംസാലക്ഷണമായ അത്ൃന്തക്രരപ്രപൃത്തിയാണെ 
ജിലും അതു സ്വധമ്മമാകയാല് അധമ്മമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നുതന്നെ 
യല്ല, സ്വധമ്മം ചെയ്യാഞ്ഞാലുള്ള ദോഷത്തെപ്പുറഠി ഭഗവാന് പറയുന്നതുമു 
ണ്ട് :__ “തതഃ സ്വധമ്മം കീത്തിഞ്ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്പുപ്യസി(-സ്വധമ്മത്തേ 
യും കീത്തിയേയുമുപേക്ഷിച്ചാല് പാപത്തെ പ്രാപിക്കും) എന്ന്. അതിനാല് ജീ 
വകാലംമുഴുവ൯ ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദോക്തങ്ങള്കായ 
സ്വകമ്മങ്ങഠം പശ്വാദിഹിംസയോടുകൂടിയവയാണെങ്കിലും അവ അധമ്മമാക 
യില്ലെന്നു മുഷുതനനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. 

ഈ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, ഭഗവാന് ജ്ഞാനമാഗ്ലമെ 
ന്നും കമ്മമാഗ്ലമെന്നും രണ്ടു വഴികളെ, രണ്ടവസ്ഥയില് രണ്ടുവക ജനങ്ങളെ 
ഉദ്ദേശിച്ച്” വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. “അശോച്ച്യാ൯? എന്ന ശ്ലോകംമുതല് “സ്വധ 
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മ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ? എന്ന ശ്ലോകംവരെ ഭഗവാനാല് പരമാത്ഥമായിരിക്കുന 

യാതൊരു ആത്മതത്ത്വനിരൂപണമാണ്' ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്” അതു 009०6) 

മാകുന്നു. “ആത്മാ, ജനനം മുതലായ ഷറംഭാവവികാരമില്ലാത്തപനാകയാല് 

അകത്താവാകുന്നു? (ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനാകുന്നു) എന്നുള്ള പ്രകരണാത്ഥത്താലു 

ണ്ടാകുന്ന യഥാത്ഥബുദ്ധി സാംബ്യബുദ്ധിയാകുന്നു. ആ ബുദ്ധി ഏതു ജ്ഞാ 

നികറാക്കുണ്ടാകുന്നുപോ അവര് സാംഖ്യന്മാരുമാകുന്നു. ഈ ബൃദ്ധി ജനിക്കു 

ന്നതിന്നു മുന്വായി, ആത്മാ ദേഹാഴിയില്നിന്നും ലേറെയായിരിക്കുന്നും ആത്മാ 

കത്താവായും ഭോക്താവായുമിരിക്കുന്നു എനാ വിചാരത്തോടുകൂടിഷും., ധമ്മാധമ്മ 

വിവേകത്തോടു കൂടിയും അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതായ മോക്ഷസാധനകമ്മങ്ങളുടെ നിരൂ 

ണം യോഗമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തദ്വിഷയമായ ബുദ്ധി യോഗബുദ്ധിയാ 

കുന്നു. അത് ഏതു കമ്മികറംക്കുണ്ടോ അവര് യോഗികളാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ 

വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള രണ്ടു ബുദ്ധികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഭഗപാ൯ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
ത് :__ഏഷാ തേഭിഹിതാ സാം ഖ്യ ബുദ്ധിയ്യോഗേ ത്വിമാം ശൃണ്(--സാംഖ്യ 
മായ ബുദ്ധി ഞാന് നിയക്കു പറഞ്ഞുതന്നു. ഇനി യോഗമായ ബുൃദ്ധിയെപ്പു 
ററി കേട്ടാലും) എന്ന്. അവയില് സാംഖ്യബുഭ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന 
ജ്ഞാനയോഗനിഷ്ടയെ സാംഖ്യയന്മാക്കും, യോഗബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചുനിലും 

നന കമ്മയോഗനിഷ്ഠയെ യോഗികറംക്കുമായി ഭഗവാന് വിഭാഗിച്ചു പറയുന്ന 

താകുന്നു (അ ൩ ദ്രോ. ൩). ജ്ഞാനം ഏകത്വമായും അകത്തൃത്വമായുമുള്ള 610 \ 

ഭ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുകയാലും, കമ്മം അനേകത്വമാഷും കത്തൃത്വമാഡുമുള്ള ബു 

ദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുകയാലും അവ രണ്ടും ഏകകാലത്ത് ഒരേ പുരുഷന്ന്? അ 
നുഷ്ടിപ്പാനസാഭ്ധ്യമാണൈന്നു കാണുകയാല് ആണ്” ഭഗവാ൯ അപ്രകാരം 
വിഭാഗം ചെയ്തത് . ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള വിഭാഗത്തെപ്പറഠിത്തന്നെ ശാ 
തപഥിയ്ബ്രാഹ്മണത്തിലും പറയുന്നുണ്ടു് ഏഐതമേവ പ്ര്രധ്യാജിനോ ലോകമി 
ചന്തോ ബ്രാഹ്മണാഃ പ്രവൃജന്തി-ലൌകികവിഷയങ്ങളിലിച്ച ില്ലാത്തവരും ആ" 

ത്മപദവിയെ ഇച്ചൂക്കുന്നപരുമായ ബ്രാഹ്മണര് പ്രാപഞ്ചികമായ വിചാരത്തെ 
ഉ പേക്ഷീക്ണെം.? ഇങ്ങിനെ സ വൃകമ്മസന്യാസത്തെ വിധിച്ചുതിന്െറശേഷം 

അവിടെത്തന്നെ മുന്പറഞ്ഞ വിധിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:__ കീം പ്രുജയാ കരി 

ഷ്്യാമമാ യേഷാം നോയമാത്മായം ലോകഃം.ഈ ആത്മപദവിയിലിരിക്കുന്ന ഞ, 

6320 96" സത്തതികൊണ്ടെന്താ വശ്യം.? ആ ബ്രാഹ്മണത്തില്തന്നെ പിനോ 

യും പറയുന്നു:__ “വിപാഹത്തിരുമുന്വ് വൈടികമായ വിധിനിഷേധങ്ങളുടെ 

സ്വഭാവത്തെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചാറിഞ്ഞതിനെറശേഷം ഒരു പ്രാപഞ്ചികന് 

ത്രിലോകപ്രാഫ്തിക്കു (മനുഷ്യലോകം. പിതൃ ലോകം, ദേവലോകം, എന്നീ മൂന്നു 
ലോക്പ്രാഫ്ജിക്ക് ) സാധനമായ പൃത്രനേഴും രണ്ടു പ്രകാരമുള്ള ധനത്തേഷും 
(സോകാമയത) ഇച്കിച്ചു ദ്വീപ്രകാരമായ ധനമെവയെന്നാല്__൧. മാനു 

ഷ്യം. അതു കമ്മരൂപമായ പിതൃലോകപ്രാപ്ഠിക്കുളള സാധനമാകുന്നു. ൨. ദൈ 
വം. ആതു വിദ്യാരൂപമായ ദേഖലോകപ്രാപ്ഠീസാധനമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആ 

9 # 
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ത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവക്കും കാമികളായവക്കുമാണ' സകലവൈദികകമ്മങ്ങളും 

വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ത്. ഇച്ചയില്നിന്നു നിവത്തിച്ചവന്നും ആത്മപദവിയെ 

ഇച്ഛൂിക്കുന്നപന്നും മാത്രമേ സവ്വകമ്മസന്ധ്യാസം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള. കമ്മവും 

ജ്ഞാനവും ഒരാറാതന്നെ അനുഷിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാനെറ അഭിപ്രായമെ 
ജില് ഇപ്രകാരം രണ്ടായി പിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളതു ശരിയാവുകയില്ല. എന്നു 

തന്നെയുമല്ല, മൂന്നാമധ്യായത്തില് ആരംഭിക്കുന്ന *ജ്യായസീ ചേരു കമ്മണസ്സോ? 

എന്ന അജ്ജുനന്െറ ചോദ്യവും യുക്തമാവുകയില്ല. ജ്ഞാനകമ്മങ്ങാം ഒരേ 

പുരുഷനാല് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുവാനസാഭ്ധ്യമെന്നും, ഇഞാനം കമ്മത്തേക്കാഠം 

ശ്രേഷ്ഠമെന്നമുള്ള സംഗതിയെ മുന്പു ഭഗവാന് ഉ.പദേശിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കില് പി 

നൌ അജ്ജുന൯ ൩൨൧൦ അ. ൧൦ ശ്ലോകംകൊണ്ട് എങ്ങിനെയാണ് അതിനെ 

വെറുതെ ഭഗവാങ്കല് ആരോപിക്കുന്നത്? 

അതിന്നുംപറമെ, ജ്ഞാനകമ്മങ്ങറം ഒന്നായിട്ടാണ് എല്ലാപക്കും വി 

ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കില് അജ്ജുനനെ സംബന്ധി ച്ചും അ തങ്ങിനെതന്നെ ആ 

യിരിക്കണം. എന്നാല് പിന്നെ അജ്ജുന൯ ९०७ എതയോരേകം ത 

ന്മേ ബ്രുഹി സുനിശ്മിതം” (ഇവയില് അധികം ശ്രേയസ്തരരമായതേതോ അ 

തിനെ നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞാലും) എന്നു രണ്ടില് ഒന്നിനെ മാത്രം ആവശ്യപ്പെ 

ട് പറഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ട് ? ഒരു വൈദ്യ൯ ഒരു പിത്തരോഗിയോട് പിത്തശമ 

നാത്ഥം മധുരമായും തണുപ്പായുമുള്ളതിനെ ഭക്ഷിക്കണമെന്നുപദേശിച്ചാല് അ 

വയില് (മധുരമായും തണുപ്പായുമുള്ള വയില്) ഏതാണ് പിത്തത്തെ ശമിപ്പിക്കു 

ന്നതെന്ന ചോദ്യ ത്തിനഹതയി ല. 

അജ്ജുനന്ന ഭഗപാനെറ വാക്കു മനസ്സ്ിലാകാഞ്ഞിട്ടാണ് ചോഷ്യം ചെ 
८3 > റി] ६) ) ~) നാ: 

കൃത് എന്നു കല്ലിക്കുകയാണെങ്കില് അതും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാരു, അ 

ങ്ങജിനെയായിരുന്നുവെങ്കില് ഭഗവാന്െറ ഉത്തരം “കേമ്മവും ജ്ഞാനവുമൊന്നാ 

റിട്ട 2 നന് १1599 താരുപയ്യു र 8]512 02062412) യിട്ടാണല്ലോ @ण०7 പറഞ്ഞതിനെറ താരുപയ്യം. നീ എങ്ങിനെയാണ് 

തെററിധരിച്ചുത്” എന്നിങ്ങിനെ ചോദ്യത്തെ അനുസ രിച്ചു വേണ്ടതായിരുന്നു 

എന്നാരു (ഇങ്ങിനെ മ൮ുപടി പറയുന്നതിന്നു പകരം) അജ്ജുന നെറ ചോദ്യ 

റു രൂ 0 ̀  2 വ് & റ & ४, എ { ത്തിന്നനുരൂപമല്ലാതെ “ദ്വേ നിഷേ മയാ പുരാ പ്രോക്തേ? (= 067 നിഫ്ടയെപ്പു 
८) ¢ ९. <) 

ററി മുന്പു ഞാനുപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ) എന്നു ഭഗവാന് മവുപടി പറഞ്ഞുതു യൂക്തമാ 

യില്ലല്ലോ. എന്തെന്നാല്, ആ മറുപടി (കക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം) ചോ 
ദിക്കാത്ത വിഷയമാകുന്നു. 

കേവലം സ്മരാത്തം മാത്രമായ കമ്മാനുഷ്ടാനവുയം ജ്ഞാനനിഷ്ടയുമൊന്നാ 
)) © 2 > ൧ 2 <] 2 5) १ ത യിട്ടു പേണമെന്നാണ' ഭഗവാന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതെന്നു പറയുന്നുവെങ്കില്, 

[8 ) > ഗു (~ ററ <] 
രണ്ടവക ജനങ്ങാംക്ക് രണ്ടുവിധം 0042580० വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മറവും യു 

0] १ ४ 1 ५) 

ക്തമാവൃകയില്ല. അത്രഷുമല്ല, സ്മാത്തകമ്മമായ സ്വധമ്മമാണ് ക്ഷത്രിയന്നു 

സുദ്ധം എന്നു ധരിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ജുന൯ ഭഗവാനോട് “കിം കമ്മണി ഘോരേ 



൨ പാം അധ്ധ്യായം ൩൧ 

റൂ ^) ॥ -) ८) (2 മാം നിയോജയസി? (ഘോരമായ കമ്മത്തില് എന്നെ എന്തിനാണ് പ്രവ 

ത്തിപ്പ്ിക്കുന്നത് ) എന്നു പരിഭവം പറയുന്നതും യുക്തമായിരിക്കുന്നില്ല. 

അതിനാല് ഗീതാശാസ്രുത്തില് ശ്രൌതമായും. സ്മാത്തമാഡുമുള്ള ഏ 

തെങ്കിലും കമ്മത്തിനെറ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് - ആത്മജ്ഞാനം പ്രുതിപാ 

ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത് എന്നു കാണിക്കുവാ൯ ആക്കും കഴിയുന്നതല്ല. 

അജ്ഞാനംകൊണ്ടോ രാഗാദിദോഷംകൊണ്ടോ കമ്മത്തില് പ്രവൃത്തനാ 

യ ഒരുവന് യജ്ഞദാനതപസ്സുകളെക്കൊണ്ടു മനഃശുദ്ധി വരുത്തിീയതിനെറശേ 

ഷം (0010० ഏകമായും അകത്താവായുമുളള ബ്രഹ്മമാണ്” എന്ന പരമാത്ഥ 

തത്ത്വജ്ഞാനത്തെ പ്പാപിച്ചാല് പിന്നെ അവന്നു കമ്മത്തിലോ തല്ഫലത്തി 

ലോ യാതൊരിച്ചൂയുമില്ലായെങ്കിലും ലോകസംഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടി പിന്നേ 

യും അവന്നു മുമ്വെത്തെപ്പോലെതന്നെ കമ്മം ചെയ്താ൯ വിരോധമില്ല. എ 

ത്തെന്നാല്, പ്രവൃത്തിരൂപമായി കാണപ്പെടുന്ന അതിനെ (അവന്െറ ചേഷ്ട 

യെ) കമ്മമായി ഗണിക്കുന്നതല്ല. മുക്തിസാധനമായി അതിനെ ജ്ഞാനത്തോ 

$< 16 ० 124902० പാടില്ല. എപ്രകാരം ഭഗവാനായ വാസുദേപനെറ ക്ഷാത്ര 

മായ സ്വധമ്മചേഷ്ടിതം, മോക്ഷസിഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കില് വേറെ 

വല്ല പുരുഷാത്ഥസിദ്ധിക്ഠായിട്ടോ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ചേക്ക്പെടുന്നില്പയോ 

അപ്രകാരം വിദ്വാനെറ ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിരൂപമായ കമ്മം മുക്തിസിദ്ധ്യ 
ത്ഥം ജ്ഞാനത്തോടുകൂട്ടി ചേക്കപ്പെടുന്നതല്പ. എന്തെന്നാല്, രണ്ടു ഭിക്കിലും 

ഫലാപേക്ഷയോ അഹങ്കാരമോ ഇല്ല. തത്ത്വത്തെ അറിയുന്നവന് 4“ഞാ൯ 

ചെയ്യുന്നു? എന്നു വിചാരിക്കുകയാവട്ടെ, കമ്മഫലത്തെ ഇച്ചിക്കുകയാവട്ടെ 

ചെയ്യുന്നില്ല. 

ഇനി വേറെ ഒരു ഉ ദാഹരണം പറയാം:__സ്വഗ്ലാദികാമങ്ങളെ ഇച്ചി 

ക്കുന്ന ഒരുവ൯ അഗ്നിഹോത്രാദികാമ്യകമ്മങ്ങറാക്കു മുമ്പില്. ചെയ്യേണ്ടതായ 

അഗ്്യാധാനം ചെയ്കുപെന്നിരിക്കട്ടെ. അതിനെറശേഷം അവന് അഗ്നിഹോ 

ത്രമാരംഭിക്കുന്നു. യജ്ഞം പകുതിയായപ്പ്പോഠം അപരനെ കാമം നശിച്ചുവെ 

ന്നും വിചാരിക്കുക. ഫഎങ്കിലും അവ൯ ആ കമ്മത്തെ സമാപ്ത്ിവരുത്തുന്നു. ഈ 

സംഗതിയില് ആ അഗ്നിഹോത്രുകമ്മം കാമ്യമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരം 

തന്നെ ഭഗപാന്൯ പാഴ്ുന്നു:__കേവന്നപി ന കരോതി 02 ലിപ്യതേ? (-അപ൯ 

ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അത് അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അവനില് ഒട്ടുന്നതു 

മില്ല). 

എന്നാല്, “പൂവ്വൈഃ പൃവ്ൃതരം കൃതം”. കേമ്മണൈൌവ ഹി സംസിദ്ധി 

മാസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ? (പഴമയില് പണ്ടുള്ളവര് ചെയ്തതുപോലെ നീഡും ക 

മ്മംചെയ്യുക$ു കമ്മംകൊങ്ടുതന്നെയാണ്' ജനകാദികഠം സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചതു്) 

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെപ്പുററി വിചാരിപ്പ്ാനുണ്ട്. മുമബ്വെത്തെ സം 

ഗതിയേഷും ഇതിനേഷും വേറെയായി കല്ലിച്ച് ഇതിനെ ഇപ്രകാരമാണ് ആ 



൩൨ ലി 

റീയേന്ടതി്. ജനകാദികറം തത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും കമ്മം ചെ 

യക്ുവെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ, അവര് ലോകസംഗ്രഹാത്ഥമാണ് കമ്മം 

ചെയ്ത്ത്. ആത്മാവല്ല, ഇന്്രിയങ്ങളാണ് > വിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നത്' 

എന്നു ദൂഡ്ധവിശ്വാസംകൊണ്ടാണ് അവര് സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചത്. കമ്മസ 
ന്യാസത്തിന്നുള്ള അധികാരം അവക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവര് 

കമ്മത്തില് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചത്. കമ്മ 

സന്ധ്യാസം അപര് നീയമാനുസാരേണ ചെയ്തില്ലെന്നുമാത്രമേയുള്ള. എന്നാല് 

അവര് തത്ത്വത്തെ അറിയാത്തവരായിരുന്നുവെങ്കില് ഈശ്വരാദ്റ്യണമായിരി ക്കു 

ന്ന കമ്മംകൊണ്ട' സിദ്ധിയെ__(ഇവിടെ സിദ്ധിയെന്നുലെച്ചാല് മനഃശുദ്ധി, 

അല്ലെങ്കില് ജ്ഞാനോല്പത്തിലക്ഷണമായ സിദ്ധിഖയന്നത്ഥമാകുന്നു__പ്രാ 
പിച്ചു എന്നേ വ്യ്യാഖ്യാനിക്കുവാ൯ പാടുള്ള. ഈ അത്ഥത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് 

ഭഗവാ൯, “സത്ത്വശ്ദ്ധയേ കമ്മ കുവ്വന്തി? (_--മനുഃശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു യോഗി 

കറം കമ്മം ചെയ്യുന്നു) എന്നും, “സ്വകമ്മണാ 008) 2 + സിദ്ധിം വിന്ദതി മാ 

വഃ? (-.സ്വകമ്മംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അച്ചിച്ചു മനുഷ്യ൯ സിദ്ധിയെ പ്രാ 
പിക്കുന്നു) എന്നും, പറഞ്ഞത്. സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുപന്ന് ഭഗവാന് പിന്നെ, 

“സിദ്ധിം © {069० യഥാ ബ്രഹ്മ” (സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവന് എങ്ങിനെയാണ് 

ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് എന്നില്നിന്നു പഠിക്കുക) എന്നിങ്ങിനെ ജ്ഞാ 

0200} 0816९ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കേവലം തത്ത്വജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാ 

തമാണ് മോക്ഷമെന്നും, കമ്മത്തോടുകൂടിയ ജ്ഞാനംകൊണ്ടല്ലെന്നുമാണ് ഗീ 

താശാസ്രൂത്തിനെറ നിശ്ചിതമായ അത്ഥം. ഇപ്രകാരമാണ് അത്ഥമെന്നു താ 

ഴെ പറയുന്ന അതാതുഘട്ടങ്ങളില് നാം വിഭാഗിച്ചുകാണിക്കാം. 

സ്വധമ്മത്തിര സംശയമാനസനായവനും അജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവനും, മഹത്തായ © ‰61 

സമുദ്രത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കന്നവനും ആയ അജ്ജുനനെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം ഒഴിച്ചു 

വേറെ ഒരു മാഗ്ഗവും കാണായ്ക്കുയാ൯ ഭഗവാനായ വാസുദേവന് ദയകൊണ്ട്' അജ്ജുനനെ ഉദ്ധരിപ്പിക്ക 

ണമെന്ന ആഥ്രഹത്തോടുകൂടി ആത്മോപദേശം ചെഷ്ണാനാരംഭിച്ച്” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച 

ക അശോപ്ച്യാനധ്വശോ ചസ്ത്പം പ്രജഞാവാഭാംശ്ച ഭാഷഛഷസ്സേ 

07) ശമ 0 4 0) 
ഗതാസ്ത്നഗതാസ്തംശ്വ നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

(ഹേ അജ്ജുന)- അല്ലയോ അജ്ജുന, ത്വം-നി, അശോച്യ്യാന്ംടുഃഖത്തിന്നു വിഷ. 

യിഭൂതന്മാരല്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച്', അന്വശോചഃടടൂടഖിക്കുന്നു. പ്രജ്ഞാവാദാന് ചടവിവേകി 

കളുടെ വാക്കിനെപ്പോലെയുള്ള വാക്കിനേയും, ഭാഷസേംനീ പറയുന്നു. ഗതാസ്മന്ംമരിച്ചു 

വരെക്കുറിച്ചും, അഗതാസുന് ചട-ജിവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും, പണ്ഡിതാഃടവിദ്വാ 

ന്മാര്, ന അനുശോചന്തിടടുഃഖിക്കുന്നില്ല. 

അല്ലയോ അളജ്ജുന, ഭുഃഖത്തിന്നു വിഷയിദഭൂതന്മാരല്ലാത്തവരെക്കുറിച്ചു 

നീ ടൂഃഖിക്കുന്നു. വിവേകികളുടെ വാക്കും പറയുന്നു. വിദ്വാമ്പാര് മരിച്ചുവരെ 

ക്കുറിച്ചും ഇരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും വ്യസനിക്കുന്നില്ല. 



= ००८) യം ൨൨൩ 

(ശം_ഭാ) ഭീഷ്ടദ്രോണാടികഠം അശോച്ച്യന്മാരാകുന്നു. അവരെപ്പുററി പ്യസ 
)] 8) # | ५] നിപ്പ്യാനാവശ്യമില്പ. എന്തെന്നാല്, അപര് സദ്ധൃത്തന്മാരും പരമാത്ഥത്തില് € ) 1 

നിത്യന്മാരുമാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള്്വരെക്കുറിച്ച് നീം “ഞാ൯ന്ിമിത്തം അ 
വര മരിക്കുന്നു; അവരില്ലെങ്കില് രാജ്യസുഖാടി ണ്ട് १) । ല് വരില്ലെ; രാജ്യസുഖാദികളെക്കൊണ്ട്' എനിക്കെന്തു 
പ്രയോജനം? എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു വ്യസനിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ വാ 
ക്കുകളെ നി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ നീ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അ 
സ്ഫ്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ വചനങ്ങളെ പറയുകയാല് നിന്നില് പാണ്ഡിത്യവിരു 
ദ്ധമായ മൂഡത്വത്തെ കാണിക്കുന്ുവെസാഭിപ്രായം. എന്തെന്നാല്. പണ്ഡി 
തന്മാര് മരിച്ചുവരെപ്പുററിയോ ഇരിക്കുനനവരെപ്പുററിയോ വ്യസനിക്കുന്നില്ല. 

9] 

പണ്ഡിതാഃ +) 9) 6) $ 

പണ്ഡാം-ആത്മവിഷീിയമായിരിക്കുനന ബുദ്ധി. അതാക്കു 
ല് [ (\ । ണ്ടോ അവര പണ്ഡിതന്മാര്__ആത്മജ്ഞാനികറം എന്നത്ഥം. “പാണ്ഡിത്യം 

ിവിദ്യ? ൭ „1341914 9] നിവിദ്യ” (ആത്മജ്ഞാനത്തെ സാഭ്ധിച്ചിട്ട് ) എന്നു ശ്രുത വാക്യം. 
| । ) 4 
പരമാത്ഥത്തില് നിത്യ്യന്മാരും അതിനാല് ൮ൃസഈത്തിന്ന്' അവിഷയ 

$) | $) ന്മാരുമായവരെപ്പററി ന് വ്യസനിക്കുന്നു. അതു ഹേതുവായിട്ടു നി മൂഡനാകുന്നു 
എന്നഭിപ്രായം. 

[ശ_സ്] കേവലം മൂഡന്മാരായിട്ടുള്ളവര് “എന്റെറ ഈ ० {96156 മരിച്ചുവല്ലോ? എന്നു പ 

റഞ്ഞു മരിച്ചവരെവപ്പുററി വൃസനിക്കുന്നു. അവര് ഇരിക്കുന്നപരെപ്പററി ടുദഖിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്. 

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് “എന്െറ ഈ പൂത്രാദികഠം മുഡന്മാരും ഭൂഭഗന്മാരും ദുര്വൃത്തന്മാരുമായിത്തീന്നുവല്ലോ. 

എന്നുപറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവരെപ്പുററി വൃയസനിക്കുന്നു. അവർ മരിച്ചവരെപ്പററി പ്യസനിക്കുന്നില്ല. 

എന്നാല് പണ്ഡിതന്മാരായവര് ഇരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ പുത്രാദികളെപ്പററി വൃയസനിക്കു. 
ന്നില്ല. എന്തെന്നാല്, ഇരിക്കുന്നവരും മരിച്ചുവരും രണ്ടുകൂട്ടരും അവിദ്യാകായ്യുത്വംഹേതുവായിട്ടു 
സ്വപ്ലാത്ഥംപോലെ അസത്യമായിരിക്കന്നതിനാല് രണ്ടു ദിക്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ബ്രദ്മത്തെത്തന്നേ. 
കാണുന്നുള്ളു. അസത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു സത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു പണ്ഡിതന്മാര്. സദാ 
0७24 ബ്രഹ്മദശനമാണ്' പാണ്ഡിത്യം. - “ബ്രാഹ്മണ:__ പാണ്ഡിത്യം क)" (ബ്ല. ആ. ഉ. ൩. ൭. 
൧.) എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. മേല്പറഞ്ഞ പണ്ഡിതലക്ഷണം നിനക്കില്ലായ്്കയാല് നീ മൂഡന്തന്നെ 
യാണ്, പണ്ഡിതനല്ല, എന്നത്ഥം. 

എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു അവര് അശോച്ചയന്മാരാകന്നത് ? അവര് നി.ധ്യന്മാരാമുന്നു:__ എങ്ങിനെ? 

൧൨. 09 &@) 101200० ജാതു നാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ 

ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമഃ സ്വേ വയമതഃ പരം. 

അഹംദടഞാന്. ജാതുകഒരിക്കലും, ന ആസം (ഇതി) തു ന ഏവഇല്പാതെയിരുന്നി; 

ടില്ല. ത്വംടനിയ്യും, (ന ആസീഃ ഇതി) ൯൭ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്പ. ഇമേ ജനാധിപാഃട(യുഭ്ധക്കള 
ത്തിലുള്ള) ഈ രാജാക്കന്മാരെല്പാവരും, (൯൩ ആസന് ഇതി) നംജല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. വയം സ 
വ്വേട: നാമെല്ലാവരും, അതഃ പരംട:ദേഹം നശിച്ചതിന്െറശേഷംം ന ഭവിഷ്യാമഃ (ഇതി) ച 
ന ഏവംഭാവികാലത്തിലുമില്ലാതെയാവുകയില്ല. 

ഞാനും 0१० ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഒരു 

കാലത്തൃമില്ലാതെയിരുന്നിട്ടില്പ. ദേഹം നശിച്ചുതിന്െറശേഷം നാമില്പാതെയാ. 
വൃകയുമില്ല. 
മി ന ध । യ ത; 1 # [ശ_സ] തല്പദാത്ഥമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ__സവ്വജ്ഞനും _ 0४ @ 1८25272 സവ്ൃതന്ത്ര. 

നും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരന്. 



५ 
# 

൩൨൭ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

(ശം ഭാ) ഞാന് ഒരു കാലത്തിലും ഇല്ലാതെയിരുന്നിട്ടില്ല. ഞാനെപ്പോ 

० ഉള്ളതായിത്തന്നെയിരുന്നു__കഴിഞ്ഞുപോയ ജനനമരണാവസ്ഥകളില്, 

ഘടത്തില് ആകാശമെന്നപോലെ., ഞാ൯ നിത്യനായിത്തന്നെയിരുന്നുവെന്നു 

താല്പയ്യും. അപ്രകാരം തന്നെ നിയയും ജല്ലാതിരുനിട്ടില്ല__എന്നുമുണ്ടായിരു 

179. അപ്രകാരംതന്നെ ഈ രാജാക്കന്മാരും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല__എന്നുമുണ്ടായിരു 

02. അപ്രകാരം തന്നെ നാമെല്ലാവരും, ഈ ദേഹം നശിച്ചതിനന്െറശേഷവും 

(ഭാവികാലത്തിലും) ല്യാതാവുകയില്ല__മൂന്നു കാലത്തിലും ആത്മസ്വരൂപേണ 

നാം നിത്യന്മാരാകുന്നുവെന്നത്ഥം 

ദേഹഭേദത്തെ അനുസരിച്ചാകുന്നു ഇവിടെ ഞാ൯. നീ, ഈ രാജാക്ക 

മാര് എന്നു ബഹുവചനം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മഭേദത്തെ സംബ 
ന്ധിച്ചല്ല. ആത്മാ എല്ലാ ദേഹങ്ങളിലും ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു. 

(ശ_സ) ഭിഷ്ടാദികം അശോച്ചുന്മാരാകുന്നുവെന്നു പ്രതിപാദിച്ചതോടുകൂടി ഭീഷ്ഠാദിപദല 

ക്ഷ്യയാത്ഥമായി രിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നു ദേഹാദിയില്നിന്നു ഭിന്നത്വവും, നിത്യൃത്വവും സൂചിപ്പിക്കപ്ലെ 

ॐ ഈ അത്ഥം ®2 702 മനസ്സിലായില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് ശ്രിഭഗവാ൯, കാലത്രയത്തിലും സല്ഭാവ 

ത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാ അജനാണെന്നും അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ നിത്യനംണെന്നും പ്രതിപാ 

ദിച്ചുകൊണ്ട്' ആത്മാവിന്നു ദേഹേന്ദ്രിയാടികളില്നിന്നു ഭിന്നത്വത്തേയും നിത്ൃത്വത്തേയും സൂചിപ്പി 

ക്കന്നതിന്നുംം പിന്നെ തത്ത്വംപദാത്ഥങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന്നും ശോധിതമായിരിക്കുന്ന അവ 

യുടെ (തത്ത്വംപദാത്ഥങ്ങളുടെ) ഏകത്വത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനും, ത്വംപദാത്ഥമായിരിക്കുന്ന ജി 

വാത്മാവിന്െറ നിശ്ശേഷസംസാരടദുഃഖനിവൃത്തിദ്വാരേണ നി.ത്യനിരതിശയാഖണ്ഡാനന്ദപ്രാഫ്ടിക്കും, 

തല്പദാത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഇശ്വരന്െറ പരോക്ഷത്വം പരിച്ചുിന്നത്വം മുതലായ അനത്ഥനി വൃത്തി 

ദ്വാരേണ അദ്ധിതീയത്വാഖണ്ഡൈകരസത്വസിദ്ധിക്കും, വേണ്ടി “ന ത്വേവാഹം”് എന്ന ശ്രരോകമാ 

രംഭിക്കുന്നു. 

ഞാനും നിഷ്ക്കും ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഭൂതഭവിഷ്യദ്വത്തമാനകാലങ്ങളില് ഒരിക്കലെ 

ങ്കിലും ഇല്ലാതെയാകുമെന്നുള്ളതില്ല__ നാമെല്ലാവരും മുന്നു കാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതിനാല് ഞാനും 

നിയ്ക്കും ഇവരും നാമെല്ലാവരും പരബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു. ദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന സകലപ്രപഞ്ചത്തി 

ന്നും അധിഷ്ണാനഭൂതമയും നിഷ്ണുളുമായും നിഷ് ക്രിയമായും ശാന്തമായും അനന്തമായും നിത്യമായും 

ശുഭ്ധമായും മുക്തമായും സത്യമായും ജ്ഞാനമായും ആനന്ദമായും അദ്വയമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മംതന്നെ 

യാകുന്നു. “ഇതെല്ലാം ७920292 72 എന്നു ശ്രുതിഷുള്ളതിനാല് എന്നേയും നിന്നേയും ഇവരെല്ലാവ 

രേയും പരബ്രഹ്മമായി അറിഞ്ഞാലും എന്നത്ഥം. 

ആത്മാ എങ്ങിനെ നി.മയനാകുന്നുവെന്ന.മിന്നു ദൂഷ്ഠാന്തം പറയുന്നു:__ 

൧൩. ദേഹിനോസ്പി൯ യഥാ ദേഹേ കൌമാരം യൌവനം ജരാ 
ടട തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാഫ്സിദ്ധീരസ്തത്ര ന മുഹൃതി. 

ദേഹിനഃ--ദേഹാഭിമാനമുള്ള ജീവന്, അസ്ത്രീ൯ ദേഹേ-ഈ ദേഹത്തില്, കഷൌമാ 

രംടബാല്യവും, യൌവനം-യൌവനവുംം ജരാടവാദ്ധക്യവും, യഥാ-എപ്രകാരമോ, തഥാ 

അപ്പകാര-ഞതന്നെ, ദേഹാന്തരപ്പാപ്പിഃടഅന്യദേഹത്തെ പ്രാപിക്കല്. തതൂ-:ഈ അവസ്ധഥ 

യില്, ധീരഃ-ധീമാനായവന്, ന മുഹൃതിടമോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ദേഹാഭിമാനമുള്ള ജീപന് ഈ ഭേഹത്തില് എപ്രകാരമാണ് ബാ യം 

യൌവനം. വാഭ്ധക്യം മുതലായവയുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അന്ൃയദേഹപ്പാ 

വിയുമുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്രകാരം (ദേഹമാണ് നശിക്കുന്നത്, ആത്മാ നാശമി ല്യാ 



ക് 

൨ാം 'അരധ്യായം ൩൫ 

ത്തപനാകുന്നു എന്ന് ) അറിയുന്ന ധീമാ൯ (അജ്ജുനനെപ്പോലെ) മോഹത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) ദേഹത്തോടുകൂടിയവ൯ ദേഹി__ആത്മാ. ദേഹത്തോടുകൂടി 

യിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്ന് ഇപ്പോോഴചള്ള ഈ ദേഹത്തില് ഫ്ലുപ്രകാരമാണ് ബാ 

ല്യാവസ്ഥ, യൌവനാവസ്ഥ (മഭ്ധ്യാവസ്ഥ), വയോഹാനിയായ ജീണ്ണ്ാവസ്ഥ. 

എന്നീ മൂന്നവസ്ഥകളും, ഒന്നിനൊന്നു വൃത്യയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുചെന്ന് നാം കാ 

ണുന്നത് _ അവയില് പ്രഥമാവസ്ഥ നശിക്കുന്വോം ആത്മാവും കൂടെ നശി 

ച്ച് ദ്വിതീയാവസ്ഥഴയുടെ ഉല്പത്തിയില് പിന്നേഴയും ജനിക്കുന്നതിന്നുപകരം 

യാതൊരു മാററവുംകൂടാതെ ഫഎഎപ്രകാരമാണ് ആത്മാ മൂന്നവസ്ഥയേഷും പ്രാപി 

ക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നത് _അപ്രകാരംതനനൊെയാണ് ആത്മാ ഈ ദേഹ. 

ത്തെ വിട്ട് അന്യദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ഈ സംഗതിയില് ധീമാനായവ൯. 

മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

[ശ_സി] “ആരാണ് (ഉറങ്ങുമ്വോം) സ്വപ്പംകണ്ടത്,. ആരാണ് സുഖമായി ഉറങ്ങിയത് 

ആ ഞാന്തന്നെ ഇതാ ഇപ്പ്പോഠം ഉണന്നി രിക്കുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ ജാഗ്രത്വപ്ല 10७००५०1 & 1९1० ആ 

ത്മാവിന്നു സത്ത്വവും (ॐ नाड എന്ന ഭാവം) നികൃത്വധും ०@ 12200607 അറിഷുന്നത്' ७2८1992० 

തന്നെ ഈ ദേഹം നശിച്ചുതിന്െറശേഷവും ആത്മാവിന്നു സത്ത്വവും നിത്യ ത്വവുമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട്” 

(५५1०0) വിദവാനായവന്_.ആത്മതത്ത്വജ്ഞന്__(തത്൫5) ആത്മാവിന്െറ നിത്യത്വവിഷയത്തില് 

മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ആത്മാ നി ൭നാണെന്നറിഞ്ഞവന്ന്' ആത്മാ നശിക്കുമെന്നുള്ള മോഹം സംഭവിക്കുകയില്ല 

എങ്കിലും, ശിതം ഉദയം സുഖം 5१०1० എന്നിവനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ലൌകികമായ മോഹം കാണ. 

പ്പെടുന്നുവല്ലേ.__സുഖനാശത്തില് മോഹവും ദുദഖഡ്രാപ്ലിയില് 24] 000004० കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ. 

ഇപ്രകാരം അജ്ജുനന് ചോദിച്ചെ്കിലോ എന്നു ശങ്കിച്ചു ഭഗവാന് പറയുന്നു:__ 

© 
ത് 2) (3) 2 ^ 2 ൬ छो ठ) 0१11 (4 2) 3 ൧. ഡ്ലൂശാസ്ത്ര കൌന്തേയ ശിതോഷ്ണണുസുഖഭുഃഖദ 

| റ] 

ആഗമാപായിനോനിത്യാസ്താംസ്തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. 
<. 

ഹേ കൌന്തേയടഅല്പയോ കുന്തിപുത്, മാത്രാസ്പുശാഃ തു--ജഡ്രിയങ്ങഠംക്കു വിഷയ 

ങ്ങളോടുള്ള സംബന്ധം, ശീതോഷ്ണ്കുസുഖടുഃഖദാഃടശീതം ഉഷ്ണം, സുഖം ടൂഃഖം, വയെ ഉ 

ണ്ടാക്കുന്നവയും, ആഗമാപായിന$ടവന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നവയും, അസി 

ത്യാഃ നിത്യങ്ങളല്പാത്തവയുമാകുന്നു (അതഃ )-ആയതുകൊണ്ട', താ൯-ആ ശിരോജ്്ലാടിക 

ളെ, ഹേ ഭാരത--അല്പയോ ഭരതവംശജ, തിതിക്ഷസ്വ-സഹിച്ചാലും. 

# $) 9) < 

'അല്പയോ അജ്ജുന, ശ്രോത്രാഭിന്ദ്രിയങ്ങഥം ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളോടു 
8 @ ൭ 2 ~; ക 2 ~¬ @ മു സംബനസ്ധപ്പെട്ടാല് ആ സംബന്ധംകൊണ്ട് ശിതം ഉഷ്ണം, സുഖം ഭൂഃഖംം മുത 

)] ६ 3] 

ലായവ ഉണ്ടാകുന്നു. അവ വന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുനനപയും നി 
) | 

ത്ൃങ്ങളുല്ലാത്തവയുമാകുന്നു. അതിനാതു അല്പയോ ഭാരത, അവയെ സഹി 

ച്യാല്യഠ. 

ത്രാദീന്രിയാ (ശം_ഭാ) ആഭി; മിയന്തേ ശബ്ദാദയഃ ഇതി! മാത്രാഃ 

ണിശബ്ദാടദിപിഷയങ്ങറഥം ഇതുകളാല് അകളുക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് (അവ) മാ 

തൂരകറം__ശ്രോത്രാദിസ്്രിയങ്ങാം എന്നത്ഥം. അവയുടെ ശബ്ദാദിപിഷയങ്ങളോ 



$४ ൩൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിീിത 

ടുള്ള (८०० അല്ലെങ്കില് സംബന്ധംം ശീതം © १०2 സുഖം ദുഃഖം, എന്നിപ 
യെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശീതം ചിലപ്പ്യോഠം സുഖമാഷും ചിലപ്പയോഠം ദുഃഖമായുമിരിക്കു 
ന്നു. ഉഷ്ണവും അപ്രകാരംതന്നെ നിശ്ചിതസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നില്ല. 
അതിനാലാണ് ശീതോഷ്്ണാദികഠം സുഖഭുഃഖങ്ങളില്നിന്നു വേറെ പറയപ്പെട്ട 
രിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാല്. അപ (സുഖടുഃഖങ്ങഠം) നിയതസ്വഭാവത്തോടുകൂ 
ടരിയവയാകുന്നു. ഇന്ര്രിയങ്ങറംക്കു പിഷയങ്ങളോടുള്ള സംബന്ധങ്ങറം (അല്ലെ 
മില് സംയോഗിവന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോട്ട 
ശൂടിയവയാകയാല് അവ അനിത്യയങ്ങളാകുന്നു_അവ ഉല്പത്തിവിനാശസ്വ 
രൂപത്തോടുകൂടിയവയാകയാല് അനിത്യങ്ങളാകുന്നു (എന്നത്ഥം]. അതു ഹേതു 
വായിട്ട്' ശീതോഷ്ക്കാദികളെ സഹിച്ചാലും_ അവയില്. സന്തോഷിക്കുകയും സ 
ന്തപിക്കുകയും വേണ്ട. । 

റി ए റൂ ¬ | ;) സു ് ] [ശ_സ] നിത്യസ്പഖത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന മുമുക്ഷു പ്രാരബ്ലവശാല് വന്നിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖാദിക 
റി 

[ ] മെ അവശ്യം സഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം സഹിക്കുന്നവനു മാത്രമേ ശ്രവണാടി ജന്യമായ 
ഇ്ഞാനവും @ © 06110 സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതിനാല് വന്നുകൊണ്ടും പോഷിക്കൊണ്ടുമിരിക്കു 

റ ന്ന സുഖദുഃഖാദികളെ നീ സഹിച്ചാലും. പ്രാപ്ത്മായിരിക്കുന്ന ടൂഖത്തിന്നു പരിഹാരത്തെ ചിന്ത 
കാതെ അതിനെ സഹിക്കുന്നതാണ് മുമുക്ഷയവിനെറ ഉത്തമധമ്മം. 

$ ട് റ യ 0 ` റി] ള് റൂ ശാതോത്ത്ാദികളെ സഹക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്താണ് പ്രയോജനമെന്ന് ചോടിക്കുന്നുവെങ്കില് 
കേഠാക്കു:__ 

൧൫. യംഹിന വൃഥയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷഷഭ 
സമദുഃഖസുഖം ധീരം സോമൂതത്വായ കല്ലതേ. 

ഹേ പുരുഷഷ്ഭ1-അല്പയോ പുരുഷശ്രേഷ്ണ, ഏതേടഇവ, സമടൂഃഖസുഖം5-സുഖ 
ദുഃഖങ്ങളെ സമമായി വിചാരിക്കുന്നവനും, ധിീരം3--വിവേകിയുമായ, യം പുരുഷം-യാ 
തൊരു പുരുഷനെ, ന വൃഥയന്തിടവൃയസനിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ, സഃ--അവന്, അമൃതത്വാ 
യ35മോക്ഷത്തിന്ന് , കല്ലതേ ഹിയോധഗ്യനാകുന്നു. 

# (ആ) വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ചേക്കപ്പെടേണ്ടവയായ ശീതോഷ്ക്കുങ്ങളെ വേറെ പറ 
ഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യ൦ത്മമായ അനുകൂലപ്രതികൂലവികഷരങ്ങഠം സുഖദുഃഖങ്ങംക്കാ 
അടുത്ത ഹേതുക്കളാണ്' എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാഹ്യവിഷയങ്ങം ആദ്യംതന്നെ 
യ ശിതോഷ്ക്കുറദികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നീട് അനുകൂലപ്രതികൂലഭാവങ്ങളേയും ഉത്ത 

രക്ഷണത്തില് സുഖദുഃഖങ്ങളേഷുമുണ്ടാക്കുന്നു. 
1 [ശ_സി] സവ്വടുഃഖങ്ങളേയും സഹിച്ചുകൊണ്ടു നിരന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ടയോടുക്ടി യാതൊരുവനാണ 

കൈവല്ല്യത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നത്” അവന്തന്നെയാണ് പുരുഷോത്തമന് എന്നു സൃചിപ്പി 
ള്ഒന്നതിന്നാണ് “പുരുഷഷഭ? എന്ന സംബ്ബോധനം. 

സുഖടുഃഖങ്ങം വന്നാലും യാതൊരു വികാരഭേദവും കൂടാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവന്൯ം അ 
ല്ലെങ്കില്, സുഖഴുഃഖങ്ങളെ സമഭാവേ൨_ ബ്രഹ്മമാവേന൩_ കാണുന്നവന്. 

9 പിഷയഷഗ്രഹണത്തില്നിന്നു (ധിയം-) ബുദ്ധിയെ (രാതി) പിന്വലിക്കുന്നപന്__സദാ 
ആത്മാവിക്കല് തന്നെ സ്ഥിതിചെഷ്യുന്നവന് എന്നര്ഥം. 

38 അമൃതം-ബ്രഹ്മം "ഏതഭമൃതമഭയമേതല് ബ്രമ്മ? എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. അമൃതത്വായടബ്രശ്മ 
ഭാവത്തിന്ന:ഷയിക്കൊണ്ട് ; കല്ലതേടയോഗ്രനാകുന്നു; മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു എന്നത്. 

9 ശാന്തനായും 8209 70224 ഉപര.തനായും തിതിക്ഷ്യവായും ഭവിച്ചിട്ട (ഒരുവന്) ആത്മാ 
വില് ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. സവ്വവുമാത്മാവായി കാണുന്നു. ബ്രഹ്മം അഭയമാകുന്നു, 
ബ്ര്മം അഭയംതന്നെയാകുന്നു” എസിങ്ങിനെ ശ്രുതിപ്പസിഭ്ധമാണ് എന്നു കാണിക്കന്നതം 
കുന്നു “ഹി” ശബ്ദും. 



क, 
൨.൦ അധ്യായം ॥ ൩൭ 

അല്ലയോ പുരുഷമശ്രേഷ്്നായ അജ്ജുന, ഇതുകഠം (ഇന്ദ്രിയങ്ങംക്കു വി 

ഷിയങ്ങളോടുള്ള സംബന്ധങ്ങ0ം), സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമമായി വിചാരിക്കുനവ 

നും വിവേകിയുമായ യാതൊരു പൃരുഷനെയാണ് വയസനി പ്ിക്കാത്തത് അപ൯ 

മോക്ഷത്തിന്നു യോ ഗ്യനാകുന്നു 

(ശം_ഭാ) സുഖപ്രാപ്പിയില് സന്തോഷവും ദൂുഃഖപ്രാപ്തീയില് വ്യസന 

വും ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു ധീമാനായ പുരുഷനെ. നിത്യയാത്മദശനംനിമിത്തം, 

ശീതോഷ്്ണാദികഠം ചലിപ്പിക്കുവാ൯ കഴിഷുന്നില്പയോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന നി 

ത്യാനിത്യസരൂപദശനനിഷ്ടനും., (ശീതോഷ്ക്കാദി) ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കുന്നവനു 

മായ ആ പുരുഷന് മോക്ഷത്തിന്നു സമത്ഥനായി ഭവിക്കുന്നു 

താഴെ കാണിക്കുന്ന കാരണംകൊണ്ടും ശോകമോഹങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ശീതോഷ്ക്ണാദികളെ സ 

ഹിക്കുന്നതാണ്” ഉചിതം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്: 

൧ന്ന. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാലോ പിദ്യതേ സതഃ 

ഉ ഭയോരപി ദുഷ്ടോന്തസ്ത്വനയോസ്ത്ത്ത്വദശിഭിദ. 

അസതഃ-ഇല്പാത്തതിന്ന് = ഭാവഃടകൂണ്ട്' എന്ന ഭാവം, ന വിട്ടുയതേ-ഇല്പ. 0७७४2 

്ളതിന്ന്', അഭാവഃ--ഇല്പായൂ, ൯൬ വിദ്ൃതേ-ഇല്ല. അനയോഃ ഉഭയോഃ അപി--ഈ രണ്ടിനന്േറ 

യും, അന്തഃ തും--നിണ്ണയം, തത്ത്വദശിഭിഃഭതത്ത്വത്തെ അറിയുന്നവരാല്, റുഷ്ടൂഃടഅറിയ 

പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ഇല്ലാത്തതിന്ന് ഉണ്ട്' എനനവസ്ഥയില്ല. ഉള്ളതിന്ന്', ഇല്ലായയയുമില്ല. 

ഇവ രണ്ടിനേറയും 01० തത്ത്വത്തെ അദിയുന്നപരാല് അറിയപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്.. 

(ശം_ഭാ) ഇല്ലാത്തവയായ ശിതോഷ്ണ്ാദികഠംക്കും അവയുടെ കാരണ 

ങ്ങറാക്കും ഉണ്ട് എന്നവസ്ഥയില്ല. ശിതോഷ്ക്ണാദിയും തല്കാരണവും, പ്രമാ 

ണംകൊണ്ടു നിരൂപിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കില് പരമാത്ഥത്തില് ഉള്ളതായി (വസ്തു 

സല്) ഭപിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തെന്നാതു, അത് ഒരു വികാരമാകുന്നു. എല്ലാ 

വികാരവും വ്യഭിചരിക്കുന്ന (നിലനില്ലുന്നില്ല). ഇതിന്നദാഹരണം: _ഘടാ 

ദികഠം (കുടം മുതലായവ]. കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കിക്കാണുന്വോഠം അസത്തായ: 

(ഇല്ലാത്തതായി) തോന്നുന്നു. എന്തെന്നാല്, മണ്ണുകൂടാതെ അവ കാണപ്പെടു 

ന്നതല്ല. ഇപ്രകാരംതന്നെ എല്ലാ വികാരവും__എല്ലാ കായവും _ അസത്താ 

കുന്നു. എന്തെന്നാല്, കാരണത്തിങ്കല്നിന്ന് അന്യമായി അവ കാണപ്പെടു 

ന്നതല്ല. അവ്, ഉ ണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പും, നശിച്ചുതിനെറ. ശേഷവും, കാണ 

൭ 3 50120201 അപ്രുകാരംതന്നെ ഘടം മുതലായ കായ്യുവും മണ്ണ മുതലായ 

क [ശ_സ] തത്ത്വഭശിക(ം.-സസ്വാധിഷ്ഠാനഭൂതമായിരിക്കുന്ന ബ്രദ്മത്തിന്െറ യാഥാത്മൃത്തെ__സ 

ത്യജ്ഞാനാനന്ദാത്മകമായി രിക്കുന്ന അബ്ദാധിതസ്വരൂപത്തെ__സദാ സപവ്വത്ര ദശിപ്പാന് 

ശീലമുള്ളവര് __ബ്രഹ്മവിത്തുകഠം എന്നത്ഥം. ^ 

1 (ആ) ഭൂതകാലത്തിലും ഭാവികാലത്തിലുമില്ലാത്ത വസ്തു വത്തമാനകാലത്തിലുമില്ല എന്ന് 
६७। {)} റി ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

0 ॐ 



൩൮ (म 

കാരണവും അസത്യമാകുന്നു. ०.0) 0056906) 60802968 അവ അവയുടെ കാരണ 

ത്തില്നിന്നു വൃതിരിക്തമായി കാണപ്പെടുന്നതല്ല.1 
€ 

പുവ്വപക്ഷം__അങ്ങിണെയാഞെങ്കില് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നു വരു 

മല്ലോ. | 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, എല്ലാ പിഷയങ്ങളി 

ലും സല്ബുദ്ധി (ഉണ്ട്' എന്ന ജ്ഞാനം) എന്നും, അസല്ബുദ്ധി (ഇല്പ എന്ന 

ജ്ഞാനം) എന്നും രണ്ടു വകയായി കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധി (ജ്ഞാനം) 

യാതൊരു വിഷയത്തില് പ്ൃഭിചരിക്കുന്നില്ലയോ (തെററിപ്പോകുന്നില്ലയോ) അ 

ത് സത്തായിട്ടുള്ളതും] നമ്മുടെ ബുദ്ധി എപിടെ പ്ൃഭിചരിക്കുന്നപോ അത് 

അസത്തായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ” സ്ത്തിനേറയും > അസത്തിനേറയും ഭേ 

ഒം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചു നില്ലുന്നു. നമ്മുടെ അനുഭവത്തില് ഈ 
രണ്ടു ബുദ്ധിയും (സല്ബുഭ്ധിയും അസല്ബുഭ്ധിയും) ഒരേ അധികരണത്തില് 

തനെ കാണപ്പെടുന്നു. (ഫങ്ങിനെയെന്നാല്) “ഘടം ഉണ്ട്” “പടം ഉണ്ട്”, 

ആഈ ഉണ്ട്”, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് ഘടം എന അസല്ബുദ്ധി 

യും ഉണ്ട്” എന്ന സല്ബുദ്ധിയും. ९०1०2 എന്ന അസല്ബുദ്ധിയും ഉണ്ട്? 

എന്ന സല്ബുദ്ധിയും “അത്” എനന അസല്ബുദ്ധിയും €ഉണ്ടി? എന്ന സല് 

ബൃദ്ധിഷും ഇങ്ങിനെ സല്ബുദ്ധിയും അസല്ബുദ്ധിഷും എല്ല്ലാ പിഷയങ്ങളി 

ലുമിരിക്കുന്നു. എന്നാല് “ഇത് നീലനിറമായ താമരപ്പൂവ് ? (എന്നിങ്ങിനെ 

ധമ്മവും ധമ്മിയും) എന്നതുപോലെയല്ലതാനും. & ഈ രണ്ടു ബുൃദ്ധികളുള്ള 

1 (ആ) ഘടം മുതലായ കായ്കും മണ്ണു മുതലായ കാരണത്തില്നിന്നു സവതദ വൃതിരിക്തമാ 

0) ഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ മണ്ണ മുതലായതു തതകാരണവ്ൃയതിരിക്തമായും ഭവിക്കുന്നില്ല.. 

ഇങ്ങിനെ മേല്ലക്ഛമേല് കാരണരൂപേണ നോക്കുന്വോഠം കായ്യുരൂപങ്ങളെല്ലാം അസത്യമായി ഭവിക്കു 

ന്നുവെന്നു കാണുന്നു. ഇതിനാല്, പരമാത്ഥസത്ത (ടവാസ്മൃവമായി ഉള്ള വസ്തു) കായ്യുകാരണങ്ങളാല് 

നിയമിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ട് കായ്ക്കാരണങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന സകലവും അസത്താ 

ണെന്നും, വരുന്നു. 

# (ആ) സല്്ബുദ്ധിയും ഘടബുദ്ധിയും പരമാത്ഥത്തില് സത്യമായ ഒരു വസ്തൂവിനെത്തന്നെ 

യാണ്” കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ധമ്മവും ധമ്മിയും, അല്ലെങ്കില് സാമാന്യയവും വിശേഷവും എന്ന 

പോലെ രണ്ടു ഭിന്നപദാത്ഥങ്ങം അന്വ്യോസ്പ്യസംബന്ധത്തോടുകൂടി ഒരേ അധികരണത്തില് ഇരിക്കു 

ന്നതുപോലെജല്ല. എന്തെന്നാരു, സല്ബുദ്ധിപോലെ ഘടബ്ൂദ്ധിയും സത്യമാണെങ്കില് ഫോടം ഉ 

ണ്ട്? എന്നിങ്ങിനെ ഘടബുദഭ്ധിഷും സല്ബുദ്ധിയും കൂടി ചേന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ഞാനംപോലെ ०615219 

പടവും കൂടി ചേന്നിട്ടുള്ള ജ്താനമെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായ {18 59१ എന്നാല് വാസ്തവത്തില് ഒരേ അധികരണ 

ത്തി ഫടബുദ്ധിയും സല്ബുദ്ധിയും ചേനിരിക്കുന്നതായ ഉപലപ്ലറിയുണ്ടാകുന്നത് അജ്ഞാനംകൊ 

ണ്ടാണെന്നു സാധിക്കാവുന്നതാണ്. പരമാത്ഥത്തില് സത്യമായ വസ്തൂ ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളു. അതാ 

ണ് ഫഘടപടാദികളിലുള്ള സല്ബുദ്ധി. രജ്ജുവിനെ കണ്ടിട്ടു പലരും പലവിധത്തില് ഭൂമിക്കുന്നു എ 

കിലും രജ്ജുമാത്രമേ' സത്യ്യമായിട്ടുള്ളവെന്നും, അതില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധകല്ലനകളെ 

ല്ലാം അസത്യമാണെന്നും നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ ഉണ്ട്? (സര) എന്നൊരു ജ്ഞാ 

നം സവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അത് ഒരേടത്തും വൃഭിചരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് 

പരമാത്ഥത്തില് സത്യമായ വസ്തു. അതില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടു്ള ഘടപടാദികല്ലനകളെല്ലാം പ 

രമാത്ഥത്തില് ഇല്ലാത്തവയാകുന്നു എന്നത്ഥം. 



पै 
@. - 20 അധ്യായം ൨൯൩ 

തില് “ഘടം? ८०15०02 മുതലായ (അസല്) ബുദ്ധി വ്യഭിചരിക്കുന്നുലെന്നു പാ 

ഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല് ഉണ്ട്” എന്ന (സല്) ബുദ്ധി ഒരിക്കലും വൃഭിചരിക്കു 

നില്ല. അതിനാല് ഫടാദിബൃദ്ധിപിഷയം അ്അസ്ഥിരമാകയാല് അസത്യമാ 

കുന്നു. എന്നാല് “ഉണ്ട്? എന്ന സല്ബുദ്ധിചിഷയം അസത്യമാകുന്നില്ല. എ 

9700020 അതു വ്ൃഭിചരിക്കുന്നില്ല. 

ഇവിടെ പുവ്വപക്ഷി ഇങ്ങിനെ പറയ്യമായിരിക്കാം_ഘടം (2८21 >|) 

നെറശേഷം നമ്മുടെ അതിനെപ്പ്ുറഠിയുള്ള ` 92 1214} പോയാല് (അതോടുകൂടി) 

ബണ്ട്? എന്ന ബുദ്ധിഷ്ടം നശിക്കണമല്ലോ. 

സമാധാനം__ഇല്പ. എന്തെന്നാല്, “ഉണ്ട്? എന്ന ബുദ്ധി, ഘടം ന 

८९1००1०; പടം മുതലായവയിലും കാണുന്നണ്ടട്. വിശേഷണവിഷയമായിട്ടമാ 

തരമാണ് സല്ബുദ്ധി ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാല് അതു നശിക്കുന്നില്ല. 

പുവ്വപക്ഷം_സല്ബുദ്ധിയെപ്പോലെതന്നെ ഫഘടബുദ്ധിഡും, മരു ഘ 

ടം നശിച്ചാല്, മറെഠാരു ഘടത്തില് കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ. 

സമാധാനം_-അങ്ങിനെ പാഞ്ഞുകൂടാ. എന്തെന്നാല്. ഘടബുദ്ധി 

പടാദിയില് കാണപ്പെടുന്നില്ല. 

പൃവ്വപക്ഷം__ഘടം നശിച്ചാല് പിന്നെ സല്ബുഭ്ധി കാണപ്പെടു 

ന്നില്ലല്ലോ. 

സമാധാനം__അങ്ങിനെ പാവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, വിശേ 

ഷ്യം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. സല്ബുദ്ധി വിശേഷണവപിഷയമാകുന്നു. വിശേഷ്യ 

ജ്ഞാനംകൂടാതെ വിശേഷണജ്ഞാനം പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ വി 

ശേഷ്യാഭാവത്തിങ്കല് വിശേഷണജ്ഞാനം എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു? വിഷയാ 

ഭാവം ഹേതുവായിട്ട് സല്ബുദ്ധി ജനിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ നശിച്ചുചെന്നു 

പറവാന് പാടില്ല. 

പുവ്വപക്ഷം __ഘടാദിവിശേഷ്യം അസത്യമായിരിക്കെ സത്യബുഭ്ധി 

യും അസത്യബുദ്ധിയും ഒന്നില്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നാതു സ്തക്തമല്പല്പോ 

സമാധാനം. അങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, മരിചികയെ (കാനല് 

ജലത്തെ) കണ്ടിട്ട് “ഇതു ജലം ആകുന്നു? എന്നു നമുക്കു തോന്നുമ്ചോറം മരീചിക 

എന്ന ഒരേ അധികര ണ ത്തിരതന്നെ ജലം എന്ന ,അസത്യബുദ്ധിയും, “ആകു 

ന്നു? എന്ന സത്യബുദ്ധിയും കൂടി ചേന്നിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. അതി 

നാല്, അസത്തായിരിക്കുന്ന ദേഹാഭികറംക്കും ദ്വന്ദ്വങ്ങറാംക്കും തല്കാരണങ്ങറം 

ക്കും സത്യഭാവമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ, സത്തായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്ന്” അ 

സത്യഭാവവുമില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആത്മാ ഒരേടത്തും 02118} 9 15158020 

&\ എന്നു നാം തിച്ചുയായി പറയുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ സത്തായും അസത്തായുമിരിക്കുന്ന "ആത്മാവിനേറയും അനാ 

ത്മാവിനേറയും രണ്ടിനേറയഷും നിശ്ചയം തത്ത്വദശികളാല് അറയപ്പെട്ടിട്ടണ്ട. 



(ക് 
ര്ഠ ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗീത 

തത്ത്വദശികഠം_സല് എന്നുമുള്ളതാകുന്നു. അസല് കരിക്കലുമുള്ളതല്ല, 
എന്നിങ്ങിനെ സദസത്തുകളുടെ തത്ത്വത്തെ അറിഷ്ന്നപര്. “തല്? സവ്വനാമ 
മാകുന്നു. സവ്ൃമായത് ബ്രഹ്മമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് “തേതാ ശബ്ദും ബ്രഹ്മ 
വാചകമാകുന്നു.. അതിന്െറ (തത്തിന്െറ) ഭാവം തത്ത്വം__ബ്രഹ്മത്തിന്െറ 
യഥാത്ഥഭാവം. അതിനെ പരിശോധിക്കുക ശീലമുള്ളവര് തത്ത്വദശീകറം. 

അങ്ങിനെയുള്ള തത്ത്വദശി കളെ. പ്പോലെ സ്മൂക്ഷ്മത്തെ അറിഞ്ഞ്” ശോ 
കമോഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ശിതോഷ്ണ്ാദികളായും ആഗമാപായികങള്ായഷുമുള്ള 
ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ, മരീചികയില് & ६1500260 19661. അസത്യമായി വിചാരിച്ച് 
അവയെ സഹിച്ചാലും എന്നു താല്പയ്യും. 

സ ४ ध റി 5 ¶ 0 । 0 ¬20 > [ശ..സ] ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ തൃജിച്ച്' ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ സദ അനുസന്ധാനംചെയ്ത്ു 
നശക്യമാണ്' എന്നു ശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കില്ം ബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറവു യാതൊരു വസ്തരവുമില്പ എന്നും 9०2० 
തന്നെ പൂണ്ണുമായും നിതൃമായും നിരന്തരമായുമിരിക്കുന്നതിനാല് മുമുക്ഷൃയവായവന് സദാ ബ്രഹ്മത്തെ 
ത്തന്നെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, സൂച്ചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ബ്രഹ്മം മാതമേ സത്താ 
യിട്ടുളള, തദന്പ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അസത്താകുന്നു എന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്ന. 

നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവദ--അസച്ചുബ്ബാദിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്തിന്ന് ഉണ്ട് എ 
ന്ന ഭാവം ഒരിക്കലുമില്ല. നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃടസാമാന്ത്വിശേഷഭാവശുന്യമായും അഖണ്ഡ ~ 

ചിദേകരസമായും സവവിക്രിയാരഹിതമായും, 4“സഭേവ എന്നിങ്ങിനെ ശ്രുതിപ്രസിദ്ധമായും അപൂ 
വൃമായും അനപരമായും അനന്തരമായും അബാഹ്യയമായുമിരിക്കുന്നത്' യാതൊന്നോ ആ സത്തയ്ക്കു' (ബ്ര 

റൂ © റി $ ററി 4 ध റി 0200) 177). } ഒരിക്കലും ഒരു ദിക്കിലും ഇല്പ എന്ന ഭാവമില്ല. ജാഗ്രത്വപ്പസുഷുപ്ല ്റാടികളിക സല് 
2 തി ൪ 0 । ५ ത്ത $] ¬) ഭാവം കാണുന്നതിനാല് ആത്മാ ०@ ९ 12० ഉണ്ട് എന്നതിന്നു പ്രതൃയക്ഷംതന്നെ പ്രമാണം. (അനുമാ 

നാദിപ്രമാണങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും ആത്മാവിന് സല്ഭാവത്തെ സാധിക്കാവുന്നതാണ്......ഉഭയോഃ.... 
തത്ത്വദശിഭിഃടബ്രദ്മവിത്തുകളായിട്ടുള്ളവര് സത്തിനേറയും അസത്തിന്േറയും നിശ്ചയത്തെ എന്നും 

; ) ര ;] ട്ട് ~ ര ;] ര ¬ റി ;) 5 ഴ് => എങ്ങും 0१ റഞ്ഞതായി ട്ട ബ്രരമം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തദസ്ത്യമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല, എന്നിങ്ങിനെ 
നിഷ്ടഹ്സിച്ചറിഞ്ഞിടുണ്ടെ. ന്മാ ~.) प्ट 

അതിനാല് നീയും, ആത്മാ അ നിത്ൃയനാണെന്നുള്ള ഭൂമത്തെക്കളത്തെ, ശോകരഹിതനാഷി ഭപി 
© € ല് ^ पु ~); ൦ബ ൭) | १ ര तु ത്ത ; © ~ (= 099 2 |] $ ४, ത്ര ചം ഇതെല്ലാം ബ്രഹമംതസ്സെയാണ്? എന്നുള്ള ശ്രൃത്യത്ഥത്തെ മനസ്സിൽ നല്ലവ റപ്പ്പിച്ചു സവ 

ബ്ര2ദഗനപരനായി ഭവിച്ചാലും എന്നു സാരം. 
। റി 49 ४ ~) 7] ;] ര റ) ളു - എന്നാരം പിന്നെ ഏതാണ് എന്നും ൯ ത്യമായാരിക്കുന്നത :__പറയുന്നു:__ 

` അവിനാശി 11५ മി ൭. അവനാശ। തൂ തദ്വദ്ധ & ५202 00010130 തതം 

വി നാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചില് കത്തമഹതി. 

02० ഇദം--ഇതെല്പാം (ആഗമാപായധമ്മാത്മകമായിരിക്കുന്ന ദേഹാടികഠം), യേ 
ന-ഏതു വസ്തൃവിനാല്, തതം--സാക്ഷിത്വേന വ്യ്യാപിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നവോ, തല്. തും--അത്' 
(ആ ആത്മസ്വരൂപമാകട്ടെ, അവിനാശിടനാശമില്പാത്തതാണെന്ന്, വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും. 
അവ്യയസ്പ) അസ്യയ--നാശമില്ലാത്ത ഇതിന്ന്, വിനാശം കത്തുംനാശത്തെ ചെയ്താന്, ക 
ശ്ചില്--ഒരുവനും, ന അഹാതി-കഴിയുന്നില്ല. 

റി 
2 0) ൫) 2 ४ 2 ഇതെല്ലാം (ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം) ഏതു വസ്ത്രവിനാല് (ഏതു പരബ്രഹ്മ 

ത്തിനാല്) പ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോ, അതിനെ (അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന സല 
വ്യാപിയായ പരബ്രഹ്മത്തെ) നാശമില്ലാത്തതെന്നറിഞ്ഞാല്ം. അവ്യയയമായ 

6 ] 0] 

അതിനെ നശിപ്പിപ്പാന് ആക്കും ८1४07200. 
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(८०० - ഭാ) അസദ്വസ്തുവിനെപ്പ്ോലെ അതു നശിക്കുന്നതല്പ എന്നറിയ 

ണം. ഏത് ? യാതൊരു സല് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മത്താല്ത ആകാശസ 

ഹിതം സവ്വജഗത്തും, ഘടാദികഠം ആകാശത്താലെന്നപോലെ, വ്യാപിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നുപോ അതുതന്നെ. ഈ സത്ത് __ഈ ബ്രഹ്മം __വൃഭ്ധിക്ഷയമില്ലാത്ത 

താകുന്നു. അതിനാല് അവ്യയമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അതു സ്വരൂപേണ അ 

പചയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാരു, ദേഹാദിയെപ്പോലെ അത് അ 

വയവമുള്ള തല്ല. (०७००००९२) 588. വല്പതിനേറയും നാശംകൊണ്ടും അതിന്നു 

ക്ഷയം വരുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല്, സ്വന്തമായിട്ട് അതീന്ന് യാതൊന്നുമി 

ലു. ദേവദത്തന് എന്നൊരാഠം സ്വന്തമായ ധനനാശംകൊണ്ടു ക്ഷയത്തെ .പ്രാ 

പിക്കുന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മം വ്യയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് അപ്യയ 

മായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്ന് നാശം വത്ത്തുവാന് ആക്കും കഴിഷുന്നതല്പ. നക 

ശ്ചില്.ആക്കും__ഈശ്വരനുംകൂടി__ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാന് ശക്തിയി 

ലവ. എന്തെന്നാല്, ആത്മാ ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. ആത്മാവീങ്കല് ആത്മാവു 

തന്നെ പ്രവത്തിക്കുക എന്നതു വിരോധമാകുന്നു. 

എന്നാല് പിന്നെ അസ്ഥിരമായ ആ “അസല്? എന്നത്” ഏതാണ് ?__പറയുന്നു:__ 

~). അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹാ നിത്യസ്്യോക്താഃ ശരീരീണഃ 

അനാശിനോപ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യധ്യസ്വ ഭാരത. 

ഹേ ഭാരത--അല്പയോ അജ്ജുന, നിത്യസ്യയ--നിത്യനായും, അനാശിനഃ-നാശമി 

ല്യാത്തവനായും, അപ്രമേയസൃട(പ്രതൃയക്ഷാടിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടെ") അറിയപ്പെടവാന് ക 

ഴിയാത്തവനായുമിരിക്കുന്നം ശരീരിബ$ടദേഹത്തോടുകൂടിയവനായ ആത്മാവിന്െറ, ഇമേ 

ദേഹാ$-ഈ ദേഹങ്ങാം., അന്തവന്തഃ ഉക്താ$-അവസാനമുള്ളവയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

തസ്കമാല്ം-അതി നാല്, യുധ്ൃസ്വ-യുദ്ധംചെയ്കാലും. 

നിത്യനായും നാശമില്ലാത്തവനാഷും അറയപവ്പെടുപാ൯ കഴിയാത്തവ 

നായും ദേഹത്തോടുകൂടിയവനാഷുമിരിക്കുനന ആത്മാപിനെറ ഈ ദേഹങ്ങറം നാ 

ശമുള്ള വയാനൈന്നു പായപ്പെടുന്നു. അതിനാല് ഹേ അളജ്ജൂന, ഡുദ്ധംചെ 
യ്ക്രാലും. 

(ശം_ഭാ) എപ്രകാരമാണ് മൂഗതൃഷ്ണികയിലുള്ള സല്ബുദ്ധി (ഉണ്ട് 

എന്ന ജ്ഞാനം) പ്രമാണനിരൂപണത്തിനെറ ശേഷം അസത്യമായി ഭപിക്കുന്ന 

ത് അപ്രകാരംതന്നെ നിത്യനായും അനാശിയായും അറിയപ്പെടുവാന് അശക്യ 

നായും ശരീരത്തോടുകൂടിയപനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെറ ഈ ദേഹങ്ങം, 

സ്വപ്പത്തില് തോനാപ്പെടുന്നവയെപ്പോലേയും കൺണ്കെട്ടുകാരനെറ മായാപ്രയോ 

ഗങ്ങറംപോലേയും അവസാനത്തോടുകൂടിയവയാണെന്നു വിലേകികറം പറയു 

൯. നിത്യന്? എന്നും “നാശമില്ലാത്തവ൯? എന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ©. 402 © 

ക്തിദോഷമില്ല (പറഞ്ഞതുതന്നെ വീണ്ടും പറയുക എന്ന ദോഷമില്ല). എന്തെ 

ന്നാല്, ലോകത്തില് നാം നിത്ൃത്വത്തേയും നാശത്തേയും രണ്ട വിധമായി കാ 

ണുന്നുണ്ട്. ദേഹം അഗ്നിയില് 60100 ഭസൂമായിട്ടി നമുക്കു കാണാതാക 



ന് १ 

൪൨ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

മ്വോറം അതു നശിച്ച എന്നു നാം പറയുന്നു. ദേഹം തദാകൃതിയില്തന്നെ ഇ 

രുന്നാലും., രോഗാദികറഠംനിമിത്തം അതിന്നു @00065300 070०801} 98602100 നാ 

ശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നും നാം പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ “നാശമില്ലാത്തവന്. 

ന്നി ത്യ൯് എന്ന പടങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആത്മാവിനു മുന്പറഞ്ഞ 61 വിധനാശ 

ങ്ങളും സംബന്ധിക്കുകയില്ല ഫ്ന്നത്ഥമാകുന്നു. അല്ലെങ്കില്, ആത്മാവിനെറ 

നിത്ൃത്വം., പൃഥിപ്യാദികളുടെ നിത്യതവംപോലെയാണെന്നു ധരിച്ചെങ്കിലോ 

എന്നു ശങ്കിച്ച് അതിനെ നിഷേധിപ്പാ൯ പേണ്ടിയാകുന്നു “നിത്യന്? എന്നും, 

:അനാശി? എന്നും രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ചരിരിക്കുന്നത്. ആത്മാ 

(അപ്രമേയനാകുന്നു) പ്രത്യക്ഷാദിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു (പരിച്ഛേടിക്കപ്പെടു 

വാ൯) നിണ്ണൂയിക്കപ്പെടുവാന് വയ്യാത്തവനാകുന്നു. എന്നാരു “ആത്മാ ആഗ 

മംകൊണ്ടും, അതിന്നു മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷാദീപ്രമാണങ്ങറംകൊണ്ടും 09 > ९७) 696) 

ടുന്നുവെല്ല്യോ എന്നുള്ള പൃവ്ൃപക്ഷം ഇവിടെ പാടുള്ളതല്ല. എന്തെന്നാല്, 

ആത്മാ സ്വതസ്സ്സിദ്ധനാകുന്നു. പ്രമാതാവായ ആത്മാ “ഉണ്ട്? എന്നു സിദ്ധി 

ച്ചാല് മാത്രമേ അറിവാനിച്ചിക്കുന്നപ൯ അതിന്െറ പരമാത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നു 

വേണ്ടുന്ന പ്രമാണത്തെ അന്വേഷിക്കുകയുള്ള. “ഞാനിപ്രുകാരമാകുന്നു? എന്നി 

ങ്ങിനെ പ്രമാതാവായ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നതിന്നുമുമ്പ്* ആരും പ്രമേയവ 

സ്തൂവിനെ നിണ്ണുയിക്കുവാ൯ ആരംഭിക്കുന്നതല്ല. ആത്മാ ആക്കും അപ്രസിദ്ധ 

നായിരിക്കുന്നില്ല. അത്ത്ൃപ്രമാണമായിരിക്കുന്ന ८००० (6018०) & ആത്മാ 

വില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടളള അനാത്മധമ്മങ്ങളെ നിവത്തിപ്പിക്കുന്ന കായ്യു 

ത്തില് മാത്രമേ പ്രമാണമായി ഭവിക്കുന്നുള്ള. അല്ലാതെ മുമുതന്നെ അരിയ 

പ്പെടാത്ത വസ്തുവിനെ അറിയിപ്പിക്കുന്നതിന്ന്' അതു പ്രമാണമായി ഭപിക്കുന്നി 
ലു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി ശ്രുതിവാക്യം__“യല് സാക്ഷാദപരോക്ഷാല് ബ്രഹ്മം 

യ ആത്മാ സവാന്തരഃ-യാതൊരു ബ്രഹ്മമാണ് സ്വതസ്സ്സിദ്ധമാഡും അപരോക്ഷ 

മായും (സ്വയമേവ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാഷും) ഇരിക്കുന്നത്. യാതൊ 

ന്നാണ് ആത്മാവായും സകലഭൂതങ്ങളുടേയും അന്തയ്യാമിയാഷുമിരിക്കുന്നത്. 

(ബ്ബ ഉ.൩. ത്. ൧). 

ഇങ്ങിനെ ആത്മാ നിത്യനും അവിക്രിയനുമായിരിക്കുന്നതിനാല് നീ 

യുഭ്ധംചെയ്കാലും__യുഭദ്ധത്തില്നിന്നു പിന്വലിക്കരുത് എന്നത്ഥം. 

ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു വിധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത' । 

അജ്ജുന൯ യുദ്ധത്തില് പ്രവത്തി ച്ചുകൊണ്ടുതഒ ന ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശോക 
¬ 9) ഴ് 95) ~ < | ൫) १ ന # ~) >] 

മോഹങ്ങള്ാല് പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ട അജ്ജുനന൯ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. 
१) പ] 

ശോകമോഹങ്ങളാകുന്ന പ്രതിബന്ധത്തെ നീക്കുവാന് മാത്രമേ ഭഗവാന് ശ്രമ 

& വേദം അവസാനത്തെ പ്രമാണമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, ആത്മാവല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന 
1] र 

സകലവസ്തുവും അസത്യമാണെന്നു വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വം അനുഭവപ്പെട്ടാല് ചിന്നെ 

വേറൊരു പ്രമാണംകൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. 



4. 
൨൦ അധ്യായം © 02. 

ക്കുന്നാള്ള. അതിനാല് യുദ്ധം ചെയ്യാലും? എന്നു പറഞ്ഞത് ഒരനുവാദം മാ 

 ത്ൂമാകുന്നു. അതൊരു വിധിയല്ല. 

[ശ_സ] ശരീരിണഃംസച്യശരിരങ്ങളിലും “ഞാന് എന്നിങ്ങിനെ ഉപലഭ്യമാനനായും നിത്യ 

നായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്െറ. 

ശരിരിണഃ ഇമേ ദേഹാഃ__.ഇതുകൊണ്ട്” സവപ്രാണികളുടേയും ശരീരങ്ങളില് ഒരാത്മാവുത 

ന്നെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു വരുന്നു. അതിനാല് ഭഗവാന്െറ ഈ വച്ചനം ആത്മാ ഒന്നേ 

ഉള്ള എന്നതിലേക്കു പ്രമാണമായി ഭവിക്കുന്നു. 

ശോകമോഹാദിസംസാരകാരണത്തിന്െറ നിവൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ടാണ്' ഗീതാശാസ്ത്രമെന്നും, 

അല്ലാതെ ധമ്മങ്ങളെ വിധിപ്പാനായിട്ടല്ല എന്നും, ഉള്ള സംഗതിയെ അജ്ളനനെ ബോദ്ധയപ്പെടുത്തു 

വാന്വേണ്ടി ഭഗവാന് വേദത്തില്നിന്ന് രണ്ട് ജുക്കുകളെ (ജ്ൂക്കുക 9५ താല്പയ്യ്ാത്ഥത്തെ) എടുത്തു 

കാണിക്കുന്നു. # 

ഭഗവാന് അജ്ജുനനോടു പറയുന്നു__4ഭിഷ്ടാദികഠം എന്നാല് കൊല്ലപ്പെടുന്നുവല്ലോ. ഞാന് 

തന്നെയാണല്ലോ അവരെ കൊല്ലുന്നത്? എന്നു നി വിച്ചാരിക്കുന്നുവെങ്കില് നിന്െറ ആ ബുദ്ധി തെ 

ററാകുന്നു_ എങ്ങിനെ? 

൧൯. യ ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യതേ ഹതം 

ഉഭൌ തൌ ന വിജാനിതോ നായം ഹന്തി ന ഹന്യതേ. 
८ 

യഃ-എവന്, ഏനം--ഇവനെ (ഈ ആത്മാവിനെ), ഹന്താരം-കൊല്ലന്നവനായി, 

വേത്തിട അറിയുന്നുവോ, യഃ-എവന്, ഏനംടഇവനെ., ഹതം-കൊല്ലപ്പെട്ടവനായിം മ 

02) തേം-അറിയുന്നുവോ, തൌ ഉഭൌം-അവര് രണ്ടുപേരും, ന വിജാനീതഃട വാസ്തവത്തെ അ 

റിയുന്നില്പ. അയം-ഇവന്, ന ഹന്തിട(ആരേയും) കൊല്ലന്നില്പ. ന ०002] 6९ ചട(ആരാ 

ലും) കൊല്ലപ്പെടുന്നതുമില്പ. 

ഏഎപ൯ ഈ ആത്മാവിനെ, (അന്യനെ) കൊല്ലുന്നപനായി അറിയുന്നു 

വാ; എവന് ഈ ആത്മാവിനെ (അന്യനാല്?) കൊല്ലപ്പെടുന്നപനായി അറിയു 

0)2&€013> അവര് രണ്ടുപേരും വാസുവവത്തെ അറിയുന്നപരല്ല എന്തെന്നാല്, ഈ 

ആത്മാ ആരേയും കൊല്ലുന്നില്ല ആരാലും കൊല്ലപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുവനാണ് ഈ പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെടുന്ന ആത്മാ 

വിനെ. കൊല്ലുക എന്നു ७216 द्भ കത്താവായി വിചാരിക്കുന്നത്, (മറെറാരു) എ 

വനാണ് ആത്മാവിനെ, ദേഹനാശത്താല് “ഞാന് കൊല്ലപ്പെട്ട” എന്നിങ്ങിനെ 

കൊല്ലുന്നു ९89} रद കമ്മളുതമായി വിചാരിക്കുന്നത്, അവര് രണ്ടുപേരും. വിപേ 

കമില്പായൂകൊണ്ട് , പരമാത്ഥത്തെ അറിയുന്നില്പ. “ഞാന്” എന്ന ജ്ഞാനത്തി 

ന്൯ വിഷയമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെപ്പുററി, ദേഹനാശംനിമിത്തം “ഞാന് 

കൊല്ലുന്നു” “ഞാന് കൊല്ലപ്പെടുന്ന? എന്ന് എപര് വിചാരിക്കുന്നുവോ അപര് 

ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിയുന്നപരല്ലെന്നത്ഥം. എന്തെന്നാല്, ആത്മാ വികാര 

മില്ലാത്തവനാകയാല് ഹനനക്രിയഷ്ക്ലു കത്താവായും കമ്മമായും ഭവിക്കുന്നില്ല 

# (ആ) അതില് പ്രഥമമന്തരത്തിനന്െറ താല്പയ്യാത്ഥത്തെ (ഈ ശ്രോകംകൊണ്ട്") വിവ 

059 ठि. 



। ६५ 
ठठ ശ്രിീമല്ഭഗവല്ഗിത 

എത്തുകൊണ്ടാണ്' ആത്മാ. അവിക്രിയനാകുന്നത്? ഇതിന്നു സമാധാനം രണ്ടാമത്തെ (ജൂക്ക്) 

മന്ത്രം കൊണ്ടു പറയുന്നു:__ 

०.0. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കടാചി_ 

ന്നായം ഭഉത്വാഭവിതാ വാ ന ` {2028 

അജോ നിത്യഃ ശാശ്പതോയം പൃരാണോ 

ന ഹന്യതേ ഹമ്മ്യമാനേ ശരീരേ. 

അയം-ഇവന് (ഈ ആത്മാ), ശരീരേംദേഹം, ഹന്ത്യമാനേ--കൊല്ലപ്പെടമ്പോഠം, 

കദാചില്ംഒരിക്കലും, 02 ഹന്മ്യതേ--കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല. ന ജായതേടജനിക്കുന്നില്പ. ന മ്രി 

യതേ വാടമരിക്കുന്നതുമില്പ. ഭൂത്വാട ഉണ്ടായിട്ട്, ഭൂയഃ-പിന്നെ, ഭവിതാ വാ ന-ഇരിക്കുമെ 

ന്നതുമില്ല. (യസ്മാല്)--എന്തുകൊണ്െന്നാല്, അയം--ഇവന് (ആത്മാ), അജഃംജന്മമില്പാത്ത 

വന്, നിത്യയട--നാശമററവന്, ശാശ്വതഃ ഒരേ വിഡമായിരിക്കുന്നവന്, പുരാണടടമുമ്പുത 

ന്നെ ഉള്ളവന്. 

ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ആത്മാ ഒരിക്കലും കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല. ആ 

ത്മാ ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നതില്ല, ഉണ്ടായിട്ടു പിന്നെ ഇരിക്കുക എന്നതുമില്ല. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ആത്മാ ജന്മമില്ലാത്തവനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ 

ഞ്ടെക്കുപണ്ടേതന്നെ ഉള്ള വനുമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ആത്മാ ജനിക്കുന്നില്ല__ജനനമെന്ന വികാരം ആത്മാവിന്നി 

ല്ലെന്നത്ഥം. അപ്രുകാരംതന്നെ ആത്മാ മരിക്കുന്നില്ല__ ആത്മാവിന്ന് അ 

ന്ത്യമായ നാശലക്ഷണമായ വികാരവും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. “പാ? എന്ന ശ 

ബൂത്തിന്ന് ഇവിടെ “ച എന്നത്ഥമാകുന്നു. കദാചില് (ഒരിക്കലും) എന്ന ശ 

ബുംകൊണ്ട്” ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ജയിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങിനെ 

(ആത്മാവില്) എല്ലാജാതി പികാരത്തേയും നിഷേധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെ 

ന്നാല്. ആത്മാ ഒരിക്കല് ഉ ങടായിട്ട് (ഭൂയഃ അഭവിതാ >=) പിന്നെ ഇല്ലാതെ 

യാകുന്നില്ല. % ലോകത്തില് സാധാരണയായി ഉണ്ടായിട്ടു പിന്നെ ഇല്പാതെയാ 

കുന്നപനെക്കുഠിച്ചാണ് മരിക്കുന്നു? എന്നു പറയുക. എന്നാല് ആത്മാ അങ്ങി 

നെ മരിക്കുന്നില്ല. ദേഹത്തെപ്പ്യോലെ ആത്മാ മുമ്പില്ലാതെയ്! രുന്നിട്ട പിന്നെ 

ഉണ്ടാവുക എന്നതില്ല. മുമ്പില്ലാതെയിരുന്നിട്ടു പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നപനയെക്കുറി 
ച്യാണ് “ജനിക്കുന്നു? എന്നു സാധാരണ പറയുക. ആത്മാ അപ്രകാരമല്ല. 

അതിനാല് ആത്മാ ജനിക്കുന്നില്ല. അതുഹേതുവായിട്ട് ആത്മാ അജനാകുന്നു. 

മരിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താല് ആത്മാ നി തൃനുമാകുന്നു. ആദ്യപസാനങ്ങ 

കുറയ (ജന്മനമരണലക്ഷണങ്ങളായ) വികാരങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുതുകൊണ്ടുതന്നെ 

ആത്മാവില് സകലവികാരങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാലും, അവഷു 

ടെ മ २५) വത്തിക്കുന്ന യൌവനാദിപികാരങ്ങളും പ്രതിഷിദ്ധങ്ങളാണെന്ന്' ഇ 
വിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശോശ്വതഃ? എന്നു തുടങ്ങിയ പദങ്ങളെ. 

# ശങ്കരഭാഷ്യപ്രകാരം “നായം ഭൂത്വാഭവി.മാ വാ ന ഭൂയഃ? എന്നാകുന്നു പാഠം. “അഭവിതാ? 

എന്നു പദച്ചേദം. 



൨വാം णि യം 2 @ 

ക്കൊണ്ട് അവയും പ്രതിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. അത് (ആത്മാ) ശാശ്വതനാക 

ന൯__എന്നുമുള്ളവനാകന്നു. ക്രമേണ ക്ഷയത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്ന വിക്രിയ 

യെ ഇതുകൊണ്ട് (ശാശ്വതശബ്ദംകൊണ്ട് ) നിഷേധിക്കുന്നു. അവയവമില്ലാ 

ത്തതിനാല് സ്വത്രൂപേണ ക്ഷയത്തെ പ്രാപി ക്കുന്നില്ല. നി രഗ്ശൂണത്വംഹേതു 

വായിട്ട ഗുണക്ഷയംകൊണ്ടും (ആത്മാ) ക്ഷയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ക്ഷയ 

ത്തിന്രൊ പിപരീതമായ ८९18315} ഛഎന്ന വികാരത്തേഷയും “പുരാണ? ന്ന ശ 

ബലംകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന. യാതൊന്നാണ് , സ്വാവയവങ്ങാം തടിക്കുന്ന 

തുകൊണ്ട് > വലിപ്പത്തില് കൂടുന്നത് അതു വഭ്ധിക്കുന്നു എന്നും അഭിനവമാകു 

ന്നു എന്നും (നാം) പറയുന്നു. എന്നാല് ഈ ആത്മാ അവയവരഹിതനാകയാല് 

പുരാണനാകുന്നു (പുരാ അപി നവ ഏവം-പണ്ടുതന്നെ പുത്തനായിട്ടേ ഇരിക്കു 
072) വദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. ദേഹം ഹനിക്ക൭ പ്പട്ടാലും ആത്മാ ഹനിക്ക 

പൂടുന്നില്പ. പുനരുക്തിദോഷനിപാരണത്തിന്നായി ഹേന്തി? എന്ന പദം “പി 

പരിണാമം (മറെറാന്നായി മാറുക) എന്ന അത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കു 

ന്നത്. ആത്മാ വിപരിണാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

ഈ മന്ത്രംകൊണ്ട് ലൌകികവസ്വികാരങ്ങളായ ഷറംഭാവവികാര 
800 & (ആവുവിധമാററങ്ങാം) ആത്മാവില് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. സവ്വപ്രകാ 
രേണയുള്ള വികാരങ്ങറം ഇല്ലാത്തപനാണ്' ആത്മാ എന്നു വാ ക്യാത്ഥം. ആതു 
ഹേതുവായിട്ടു” “ഉഭൌ തൌ ന വിജാനീതഃ? (രണ്ടുപേരും ആത്മതത്ത്വത്തെ അ 
ി 5) റി 2 റൂ 
വിയുന്നില്ല) എന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞ മന്ത്രത്തോട് ഇതിനെ സംബന്ധത്തെ 

കാണിക്കുന്നു. - 

[ ശ_സി] എന്നാൽ ആത്മതത്ത്വം എവ്രകാരമാകുന്ന്?__കൂടസ്ഥാസംഗചിദ്ര പത്വംതന്നെയാ 

ണ്” ആത്മാവിന്െറ സ്വാഭാവികമായ തത്ത്വം. ആത്മാ ജന്മാദിഷാംഭാവവികാരരഹിതനുമാകു 

ന്നു 0 അത്ഥത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രാത്ഥമുപദേശിക്കുന്നു. ശ്രോകാ 

ത്ഥം ശാങ്കരഭാഷ്യംകൊണ്ടെ സ്തൃഷ്ടമാകുന്നു 

“യ ഏനം വേത്തി ഹന്താരം? (അ ൨. ശ്ലോ. ൧൯൩.) ഈ മന്ത്രംകൊണ്ട' ആത്മാ ഹനനക്രിയയ്യൂ 

കത്താവുമല്ല, കമ്മവുമല്പ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് “ന ജായതേ” എന്നതുകൊണ്ട് ആത്മാ അവിക്രിഷയനാണെ 

ന്നതിന്നുള്ള കാരണത്തേയും പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന അത്ഥത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു: 

൨൧. പേദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനമജമവ്യയം [| ५. 2) ४ त ) 

കഥം സ പുരുഷഃ പാത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തി കം. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, യഃ-എവന്, ഏനം-ഈ ആത്മാവിനെ, നി 

തൃം15വൃദ്ധിശുന്യയനായും, അവ്ൃയയം3ടക്ഷയമില്ലാത്തവനായും, അജം3--ജന്മമില്പാത്തവനായും 

& (ശ്രി) ലൌകികവസ്തൂക്കഠംക്കുള്ള ഷം ഭാവവികാരങ്ങളെ താഴെ കാണിക്കുന്നു__ 

൧. ജായതേടജനിക്കുന്നു. ൨. അസ്ധിട ഇരിക്കുന്നു. ൩. വദ്ധതേചവദഭ്ധിക്കുന്നു (വളരുന്നു) 

൪. പിപരിണമതേമറെറാന്നായി മാറുന്നു. ൫. അപക്ഷിയതേടകുറയുന്നു. ൬. നശ്യതിടനശിക്കുന്നു. 

[ശ_സി] 1 ഏകരസനായും അദ്വിതീയനായും. 

ക ഒരുപ്രകാരത്തിലും വൃയയത്തെ (ക്ഷയത്തെ) പ്രാപിക്കാത്തവനായും 

9 ജന്മാദിസവവികാരശുന്യനായവനിയും 



രീ൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

അവിനാശിനം-നാശമില്ലാത്തവനായും, വേദ! അറിയുന്നുവോ, സഃ പുരുഷഃ2-ആ പുരു 

ഷന്, കംടആരെ, കഥ.ം-എങ്ങിനെ, ഹന്തിടകൊല്ലന്നു. (തഥാ) അപ്രകാരംതന്നെ, കം 

ആരെ, ഘാതയതിട-കൊല്ലിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജതുന, ഈ ആത്മാവിനെ വൃദ്ധിയില്ലാത്തവനായും ക്ഷ 
യമില്ലാത്തവനായും ജന്മമില്ലാത്തവനായും .നാശമില്ലാത്തവപനായും എവ൯ അ 

റിയുന്നുപോ ആ പുരുഷ൯ ആരേയെങ്കിലും കൊല്ലുകയോ കൊല്ലിിക്കുകയോ 

ചെയ്യുന്നതെ ങ്ങിനെ? 

(ശം_ഭാ) നാശമില്ലാത്തപനെന്നും (അന്ത്യഭാവവികാരരഹിതനെന്നും)ം 

വിപരിണാമരഹിതനെന്നും, ജന്മരഹിതനെന്നും, അപക്ഷയരഹിതനെന്നും മ 

०८४० മു൯മന്ത്രംകൊണ്ടു പറയപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ആത്മാവിനെ ആര 

റിയുന്നുവോ അങ്ങിനെയുള്ള വിദ്വാനായ പുരുഷന് പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ०0 

നനക്രിയയെ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങിനെയാണ് മറെറാരുവയെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കു 

ക്കുന്നതും? ഒരുവിധത്തിലും ആരേയും കൊല്ലുന്നില്ല, ഒരുവിധത്തിലും ആരേയും 

കൊല്ലിക്കുന്നതുമില്ല, എന്നിങ്ങിനെ ഈ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങറംക്കും നിഷേധാത്ഥമാ 

കുന്നു. എന്തെന്നാല് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന്ന് ഒരു വഴിയുമില്ല. ഹനനക്രരിയ 

യെ നിഷേധിക്കുന്നതിന്നു കാരണമായ (ആത്മാവിന്െറ) അപിക്രീയത്വം സ 

വൃകമ്മനിഷേധത്തിന്നും കാരണമാകയാല് വിദ്വാനായവന്ന്” സകലകമ്മവും 

പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഭഗവാന് അഭിപ്രായഒ 2191588 പ്രകരണാ 

ത്ഥം. ഹനാക്രിയാനിഷേധത്തെ കാണിച്ചത് ഒരുദാഹരണം മാത്രമായിട്ടാ 

കുന്നു. । 
३ 5) ॥ ( ४ (क) ५ 

० च 04० 19806 _ 0118. 10091@ए കമ്മാസംഭവത്തിന്ന് എന്തൊരു വിശേഷ 
5 0 ഏട भ ഥാ १8 ഹേതുവിനെ കണ്ടിട്ട ഭഗവ കഥം സ പുരുഷഃ പാത്ഥ” ഏഎന്റങ്ങിനെ 

കമ്മങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ? ആത്മാവിനെറ അവിക്രീയത്വംതന്നെ ഹേതു 

ചിശേഷമെന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ല്യോ എന്നു സമാധാനം പഠറയുമായിരി 

ക്കാം. ശരിതന്നെ, പക്ഷേ അതൊരു മതിയായ കാരണമായില്ല. എന്തെന്നാല്, 
् ठी; 3) ൫) 1) വിദ്വാന് അവിക്രിയനായ ആത്മാപിരുനിന്ന്' അന്യനാകുന്നു. അവിക്രിയമാ 

യിരിക്കുന്ന (അനങ്ങാത്ത) ഒരു തൂണിനെ അറിയുന്ന ഒരുവന്നു കമ്മമില്ലെന്നു 

०120199 പാടില്ലല്ലോ 

സമാധാനം __ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൂട. എന്തെന്നാല്. വിദ്വാൻ ആ 

ത്മാവൃതനനൊയാകുന്നു. പിദ്വധത്താ ദേഹാദിസമൂഹത്തിന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോഠം 
1] 3] १) റ] ൽ ६} )) | 

പിന്നെ 0118. 1909 ദേഹാദിസംഘാതത്തില്നിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കുന്ന ആത്മാ 

ചാകാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അതിനാല് പീദ്വാനും ആത്മാവിനെപ്പയോലെ 
റൂ 1) ¶ റി 0 അവിക്രിയനാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവില് ഒരു കമ്മവുമില്ലാത്തതു 

കൊണ്ട് കേഥം സ പുരുഷഃ പാത്ഥ് എന്ന ആക്ഷേപം യുക്തമാകുന്നു. ആത്മാ 

1 ഇതുതന്നെയാണ് ഞാന് എന്നിങ്ങിനെ സാക്ഷാത്തായി അറിയുന്നുവോ__. 

മ ം ിച്ചിരി 1) | സവാത്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്വാന്. 



। 
൨.൧൦ അധ്യായം 25) 

അവിക്രിയനാണെങ്കിലും അജ്ഞാനംനിമിത്തം ബുദ്ധിപൃത്തികജില്നിന്നു വേര 
തിരി റിയപ്പെെ ടാത്തതിനാല് ്ധിപ്ൃത്തികളാലും മറവും ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന दः പച പ്പ കാല) । പ 

4) ) ८ । ए, ८ ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ ആത്മാ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന്” ഏതുപ്രകാരമാണ് കല്ലി 

ക്കപ്പെടുന്ന ത്, അപ്രകാരം, അജ്ഞാനംനിമിത്തംതന്നെ., ആത്മാനാത്മവിലേ 

കജ്ഞാനത്തോടുകൂടിഷും സ്വതേ അസത്യരൂപമായുമുള്ള ബുഭ്ധിപൃത്തികൊണ്ട് 

ആത്മാ. പരമാത്ഥത്തില് അവിക്രിയനാണെങ്കിലും ९01) 3 1978 എന്നു കല്പിക്ക 
ലി || 5) 5) സ്പൂ 4) 5) | പ്പെടുന്നു. വിദ്വാന്നു കമ്മം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു ശാസ്രുപിധികളായ സ 

|| 1) ८3 റി 

കലകമ്മങ്ങളും അവിദ്വാന്നാണ് വിധിക്കപ്പെ ട്ടിട്ടള്ള തെന്നാകുന്നു ഭഗവാ 

നെറ നിശ്ചയം എസനാറിയപ്പെട്ടന്നു. 
൨ 

പൃവ്വപക്ഷം_ വിദ്യയും അവിദ്വാന്നാണ് പിധിക്കപ്പെടിട്ടള്ളത്. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല്, സകലത്തേയുമറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന' പിദ്വാന്ന്, പിഷ്ടപേഷണം 

0 | തി 0 ^ പ്ല പോലെ (വെണ്ണപോലെ അരച്ചുതിനെ പിന്നേയുമരയ്ക്കുക എന്നതുപോലെ) വ 

ദൃയകൊണ്ടാവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട്” അവിദ്വാനുവേണ്ടിയാണ് കമ്മങ്ങറം വി 

ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത > വിദ്വാനുവേണ്ടിയല്ല, എന്നു വിശേഷിച്ചു പറഞ്ഞത് അ 

(2) ശരിയായില്ല 

സമാധാനം__ആ ഭോഷത്തെ ഇവിടെ കല്ലിക്കുവാ൯ പാടില്ല. എന്തെ 

ന്നാല്, അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട കമ്മങ്ങളുടെ (ഒരു ദിക്കിലുള്ള) ഭാവംകൊണ്ടും, (മ 

റെറാരു ദിക്കിലുള്ള) അഭാവംകൊണ്ടും ആ വിശേഷം സ്തുഷ്യമാകുന്നു. ഫ്എീങ്ങി 

നെയെന്നാല്, അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളുടെ അത്ഥത്തെ അവിദ്വാനറിഞ്ഞതി, 

നെറശേഷം അനേകസാധനങ്ങളോടുകൂടിയ അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങറാം അവ. 

നാല് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. “ഞാ൯ ചെയ്യുന്നവന്, ഇത് എനിക്കു 

ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടിയ അവിദ്വാന്ന് ഏതു 

പ്രകാരം കമ്മങ്ങഥം അനുഷ്ഷേയങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നുപവോ അപ്രകാരം യാതൊന്നും 

നേ ജായതേ എന്ന” ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനം ന്നിട്ടുളളവന്നു ചെയ്യേണ്ടതായി 

ടടില്പ. ആത്മജ്ഞാനി “ഞാന് കത്താവല്ല, ഭോക്താവല്പ? എന്ന ദൂഡവിശ്വാസ 

ത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന. അവന്ന് “ആത്മാ ഏകന്. അകത്താ” എന്നും മററുമു, 

88. ജ്ഞാനമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തോന്നുകയില്ല. അതിനാല് മു൯പവയപ്പെട്ട 

വിശേഷം__അവിദ്വാനെ സംബന്ധിച്ച് അനുഷ്ടേയകമ്മത്തിനന്െറ ഭാവവും, 

വിദ്വാനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്െറ അഭാവവും ആയ വിശേഷം _ ശരിയാ 

യിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു ആര് ആത്മാ വിനെ 210 റി ഞോന് കത്താ? ०.८) ന്നു വീ, 

ചാരിക്കുന്നുപവോ അവന്ന് “ഐഎഷിക്ക് ഇതു ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ന ജ്ഞാനം നി 

ശ്ചയമായി ഉണ്ടാകും. അപ്രകാരമുള്ളവനാണ് കമ്മത്തിന്നധികാരി. അവന്നു. 

വേണ്ടിയാണ് കമ്മങ്ങഥം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവനാണ് അവിദ്വാനും. 

ഫ്ീന്തെന്നാല്., അവനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് “ഉഭൌ തൌ ന പിജാനിതഃ? എന്നു പ 

റഞ്ഞത്. കഥം സ പുരുഷഃ പാത്ഥ് എന ആക്കഷേപവചനംകൊണ്ടു വിശേ 
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ഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിദ്വാനു കമ്മത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊ 
ണ്ട്, ആത്മജ്ഞാനിയും വിദ്വാനും മുമുക്ഷുവുമായ വിശിഷ്ടപുരുഷ൯ മാത്രമേ 
സവ്ൃകമ്മസന്യ ാസത്തിന്നധികാരിയാവുകയുള്ള. അതിനാലാകുന്നു ഭഗപവാ൯ 
നാരായണന് വിദ്ധാന്മാരായ സാംഖ്യന്മാരേയും അവിദ്വാന്മാരായ കമ്മികളേ 
യും വേറെ വിഭാഗിച്ച ജ്ഞാനയോഗോൌോ സാംബ്യാനാം കമ്മയോഗേന യോഗി 
നാം” എന്നു രണ്ടു നിഷ്കളെ അവരെക്കൊണ്ടു സ്വീകരിപ്പിച്ചത്. അപ്രകാ 
രംതനൊ ഭഗവാന് വ്യാസന് തന്െറ പൃത്രന്നു “ദവാവിമാവഥ പമ്ഥാനൌ് (ടമാ 
2590० രണ്ടു വിധമാകുന്നു) എന്നും മറവുമുപദേശിച്ചിട്ടണ്ട്. കമ്മമാഗ്ലം ആദ്യ 
ത്തേതെന്നും പിന്നെ ജ്ഞാന മാഗ്ഗമെന്നും അവിടെത്തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഈ വിഭാഗത്തെത്തന്നെ ഭഗവാ൯ “അതത്ത്വപിദഹംകാരപി മൂഡ്ാത്മാ കത്താ 
०८०1] മന്യതേ; തത്ത്വവിത്തു നാഹം കരോമി? അ. ൩. ശ്ശോ. ൨൭ ൮൨൮ 
അ. ൫ ദ്രോ. ൧൩) എന്നിങ്ങിനെ അപിടപിടെ കാണിക്കുനതാകുന്നു. 

പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നു നടിച്ചുകൊണ്ടു ചിലര് ഈ ഘട്ടത്തില് താഴെ 
പറയുംപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. “ഞാന്, ജന്മാദിഷഠംഭാവവികാരമില്ലാ 
ത്തവനും അവിക്രിയനും അകത്താവും ഏകനും, ആയ ആത്മാവാകുനമ* എന്ന 
ജ്ഞാനം ആക്കുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ആ ജ്ഞാനം വന്നാല് മാത്രമേ സവ്വകമ്മസ 
സ്്രാസമുപദേശിപ്പാ൯ പാടുള്ളതാനും. 

സമാധാനം__ഇതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്. “ന ജായതേ എന്നും മ 
റവുമുള്ള ശാസ്ര്രോപദേശം എന്നാല് വ്ൃത്ഥമായി ഭവിക്കും. ശാസ്ര്രോപദേശസാ 
മത്ഥ്യംകൊണ്ട് ഒരുവന്നു ധമ്മാധമ്മങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും തന്െറ ജന്മാന്തരസം 
ബന്ധമായ ജ്ഞാനവുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ 4ആത്മാ ഏകന്, അവഘിക്രിയ൯, 
അകത്താ? എന്നും മറവമുള്ള ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ട് അവന്നു ശാസ്രൂങ്ങളില് 
നിന്നു സിദ്ധിച്ചുകൂടാ എന്ന് അവരോടുതന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആത്മാ 
ഇന്ര്രിയങ്ങറാക്കു ഗോചരമല്ലാഷ്ക്കയാല് അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം അസാഭ്ധ്യമാക 
ന്നുവെന്ന് അവക്കു പറവാ൯ പാടില്ല... എന്തെന്നാല്, . “ആത്മാ മനസ്സ്റകൊ 
ണ്ഠമാത്രമേ ദശി.പ്പൈടുവാ൯ കഴികയുള്ള് (മനസൈവാന്ദദ്ഷ്ടവ്യം) എന്നു 
ശ്രുതിവാകൃയമുണ്ട്. ശാസ്ത്ര്രാചായ്യോപദേശംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ശമം, ദമം, മുത 
ലായവയാല് പരി ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് സ്സ് ആത്മദശതത്തിന്ന്” ഒരു ഇന്ദ്രിയ 
(കരണുമായി ഭവിക്കുന്നു. ആത്മാ അവിക്രിയനാകന്നു എന്നദിയുനാതിന്? 
അനുമാനവും ആഗമവുമുള്ളപ്പോഠം ആ ജ്ഞാനമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നു പറയു 
നാതു സാഹസമാകുന്നു. ജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോഠം അതിന്െറ വിപരീതമായ 
അജ്ഞാനം നിശ്ചയമായി നശിക്കുമെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടതാകന്നു. ആ ആ 
ജ്ഞാനം ഇനാ പ്രകാരമാണെന്ന്” “ഹന്താഹം ഹതോസ്മിതയുഭൌ തൌ 09 വി 

൭, 
^ 22003102 എന്നുള്ള ഘട്ടത്തില് കാണി ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്നു ഹനനക്രിയ 

2 1) 5] | ८) റു താണെന്നും അവിടത്തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാ അപിക്രിയനാകയാല് 

ക്ര കത്തുത്വവും കമ്മത്വവും ഹേതുകത്തൃത്വവും അജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള 
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ആത്മാവിന്നു കത്തൃത്വം മുതലായതുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് അജ്ഞാ 

നംകൊണ്ടാണെന്ന സംഗതി എല്ലാ ക്രിയകജിലും ഒരുപോലെ പറയാവുന്നതാ 

കുന്നു. സവ്വൃവികാരങ്ങളോടുകൂടിയ (പിക്രീയാവാനായ) ഒരു കത്താവിന്നുമാത്ര 

മേ തനെറ ക്രിയഷ്ക്തു കമ്മളുതനായ അന്ൃനെക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കു 

വാന് പാടുള്ള. അതിനാല് ഭഗവാന് വാസുദേവന് “വേദാവിനാശിനം....ക: 

ഥം സ പുരുഷഃ പാത്ഥ് എന്ന ശ്ര്ോകംകൊണ്ടു വിദ്വാന്മാക്കു സകലകമ്മങ്ങളി 

ലും കത്തൃത്വവും കാരയിതൃത്വവും ഒരു ഭേദവുംകൂടാതെ തീരെ നിഷേധിച്ച്രീരി 
ക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഭഗവാന് വിദ്ധാന്മാക്കു കമ്മാധികാരം ലേശമില്ലെന്നു കാ 
) 

ണിക്കുന്നു. 

എന്നാല് പിന്നെ വിദ്വാന്ന് എന്തിനാണ് അധിീകാരമെന്നു ചോദി 

ക്കുന്നുവെങ്കില് അതിന്നു സമാധാനം “ജ്ഞാനയോഗേന സാംബ്യാനാം? എന്നു 

മുമ്പുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരംതനെ ഭഗവാ൯ സവകമ്മസമ്ല്യാസ 

ത്തെപ്പ്ുററി “സേവകമ്മാണി മനസാ? (അ ൫. ദ്രോ ൧൩.) എന്നും മറവുമുള്ള വ. 

ചനങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പറയുന്നതുമാകുന്നു. 

. പുവ്വപക്ഷം_ഇവിടെ “മനസാ” എനന വചനംകൊണ്ടു വാചികമായും. 

കായികമായുമുള്ള കമ്മങ്ങളുടെ സന്യാസമല്ലെന്നു വരുന്നുവല്ലോ. 

സമാധാനം__ അതില്ല. .എന്തെന്നാല്, :സവകമ്മാണി? എന്നു വി 

ശേഷിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

പുവ്വപക്ഷം__മാനസികമായ സവ്വകമ്മങ്ങഥം എന്നാണ് അത്ചഥം. 

സമാധാനം__അല്ല. എന്തെന്നാല്, വാക്കായവ്യാപാരങ്ങറാക്കു മുമ്പു. 

മനോവ്യാപാരമാകയാല് മനോവ്യാപാരമില്ലെങ്കില് യാതൊരു കമ്മവുമില്പ. 

പുവ്വപക്ഷം__എന്നാല് ശാസ്രൂസംബന്ധമായ വാക്കായകമ്മങ്ങറംക്കു 

കാരണങ്ങളായ മനോല്യയപോരങ്ങളൊഴിച്ചു മറെല്ലാ കമ്മങ്ങളേയും മനസ്സകൊ. 

ണ്ടുപേക്ഷിക്കട്ടെ. 

സമാധാനം__:നൈവ കുവ൯ ന കാരയന്' (ചെയ്യാതേയും ചെയ്യിക്കാ. 

തേയും) എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ട്' അതും പാടില്ല. 

പുവ്യപക്ഷം_എന്നാല് പിന്നെ ഭഗവാന് സവ്യകമ്മസന്യാസത്തെ ഉ. 

പദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു ജീപിച്ചിരിക്കുന്നപന്നുവേണ്ടിയല്ലഃ മരിക്കുന്നവന്നുവേണ്ടി, 

യായിരിക്കാം. 

സമാധാനം അങ്ങിനെയുമല്പ. എന്തെന്നാല്, എന്നാല് *നവദ്വാരേ. 

പുരേ ദേഹി ആസ്ധേ (ഒമ്പതു ദ്വാരമുള്ള പുരത്തില് ദേഹി സ്വസ്ഥമായിരിക്കു 

ന്നു) എന്നുള്ള വിശേഷണത്തിന്നത്ഥമില്ലാതെയാകും. മരിച്ചുവ൯ സവ്യകമ്മങ്ങ. 

ളേയും സന്മൃസിച്ച് ആ ദേഹത്തിതതനെ ഇരിക്കുന്ന എന്നു പറവാന്. 

പാടില്ല. 
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പൃവ്വപക്ഷം__എന്നാല് അതിനെ ഇങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക: ചെ 

യ്യാതേയും ചെയ്യിക്കാതേഷും അവന് (വിദ്വാനെറ ആത്മാ) സവകമ്മങ്ങളേയും 

(ദേഹസംബന്ധമെന്നറികയാല്) ദേഹത്തില് സന്ൃസിച്ചു സുഖമായി 0100 198 

02. അല്ലാതെ പുരത്തില് (ദേഹത്തില്) വസിക്കുന്നു എന്നത്ഥമെട്ടക്കേണ്ട 

സമാധാനം .അങ്ങിനേഴും പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, സകലശ്രുതി 

സ് മൃതികളിലും ആത്മാ അവിക്രിയനാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നുതന്നെ 

യുമല്പ, ആസനക്രിയയ്കകു' (ഇരിക്കുക എന്ന ക്രിയയ്യ ) അധികരണം (ഒരു സ്ഥാ 

നം) ആവശ്യമാകുന്നു. സസ്യ്യാസത്തിന്ന് അതാവശ്യമില്ല. “സം* എന്നാദ്യമാ 

യിട്ടുള്ള ന്യാസശബ്ദൂത്തിന്നു ത്യാഗാത്ഥമാകുന്നു. നിക്ഷേപാത്ഥമല്ല. അതി 

നാല് ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മത്തിന്നല്ല, സന്യാസത്തിന്നുതന്നെയാണ് ., അധി। 

കാരം എന്നു ഗീതാശാസ്രും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തെ നാം 

ആത്മജ്ഞാനപ്രകരണത്തെപ്പുറാി പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് അവിടപിടെ കാ 
ണിക്കാം. | 

[്ശ_സ] നിച്ചികാര്ത്വവും നിത്യൃകൂടസ്ഥംസംഗചിദ്ദൃപതയുമാകുന്നു അഹമത്ഥമായ ആ 

ത്മാവിന്െറ പരമാത്ഥതത്ത്വം എന്നു പ്രതിപാടിച്ചിട്ട് , ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞി 
റി ടി + ^) റി [ + 

388 വിദ്വാന്നു സപ്വകമ്മസസ്ത്ാസംതന്നെയാണ്' . അധികാരം, വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്നു സൂചിപ്പി 

ക്കന്നു. 

ഇനി പ്രകൃതത്തെ പറയുന്നു. ആത്മാ അവിനാശിയാണെന്നു പറഞ്ഞു. എന്തുപോലെയെ 
ന്നാല് ४ == 

൨൨. വാസാംസി ജീണ്ണാനി യഥാ വിഹായ 

. നവാനി ഗഹ് ണാതി നരോപരാണി 

തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീണ്ണാ_ 

ന്ൃന്യാനി സംയാതി 0201200} ദേഹീ 

നരഃടമനുഷ്യയന്, യഥാ-ഏതു പ്രകാരം, ജീണ്ണാനി-പഴയ, വാസാംസി വമ്്ങ്ങ 

ളെ, വിഹാ൯-ഉപേക്ഷിച്ച്', ന്വാനിടപുതിയ, അപരാണിടവേറെം (വസ്ത്രാണി)ടവസ്ത്റു 

ങ്ങളെ, ഗൃഹ്ണാതി:ഗ്രഹികടന്നുവോ,. തഥാ-അപ്രകാരംതന്നെ, ദേഹീടദേഹത്തോടുകൂടി 

യ ആത്മാ, ജീണ്ണാനിംജീണ്ണങ്ങളായ, ശരീരാണി-ശരീരങ്ങളെ, വിഹായടഉപേക്ഷിച്ച്ം 

നവാനിടപൃതിയതായ, അന്മ്യാനി- വേറെ, (ശരീരാണി ശരീരങ്ങളെ, സംയാതിട-പ്പാപി 
ക്കുന്നു. 

മനുഷ്യന് .എപ്രകാരമാണ് പഴയ വസ്ധൂങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പൃതിയവ 

യെ സ്വീകരിക്കുസത് അഭ്രുകാരംതന്നെ ആത്മാവും പഴയ ദേഹങ്ങളെ വിട്ട 

പൃതിയതായ അന്യദേഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) ലോകത്തില് മനുഷ്യ൯ എപ്രകാരമാണ് ഒരു ജീണ്ണുവസ്രു 

ത്തെ കളഞ്ഞു പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്രകാരംതന്നെ ആത്മാവും 

ജീണ്ണദേഹത്തെ വിട്ടു (മനുഷ്യനെപ്പോലെ) ഒരു വികാരവുംകുടാതെതനനെ പു 

തിയ ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു । 

[ശ_സ] വസ്ത്രങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടെം പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കന്നത്. വസ്ത്ങ്ങഥംക്കാണ്' 

നാമരുപഭേദങ്ങളെല്ലാം. വസ്ത്ങ്ങളാണ്' ശിഥിലമായി ഭവിക്കുന്നതും. അല്പറാതെ അവയെ ധരിക്കു 
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ന്ന പുരുഷനല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ശരിരങ്ങളാംണ് വന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നത്. 

ശരീരങ്ങംക്കുതന്നെയാണ'” അവാന്തരവികാരങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവയവര 

ഹിതനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനല്ല. ഇതുകൊണ്ട് ആത്മാ ദേഹാദികളിതനിന്നു ഭിന്നനാണെന്നും 

അവിക്രിയനാണെന്നും നിത്യനാണെന്നും സൃചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാ അവിക്രിയനാകുന്നു?_ഭഗവാന് പറയുന്നു:__ 

൨൩. നൈനം ഛിന്ദന്തി ശ്ര്മ്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ 

ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. 

ശസ്ത്്രാണി--ആയുധങ്ങഠം, ഏനം ഇവനെ (ആത്മാവിനെ), ന ഛിന്ദന്തിടഛേദി 

ക്കുന്നില്ല (വെട്ടിമുറിക്കുന്നില്ല). പാവകഃടരഗ്നി, ഏനം ഇവനെ, ന ദഹതിടദഹിപ്പിക്കുന്നി 

ല്ല. ആപഃ-ജലം, ഏനം-ഇവനെ, ന ക്ലേദയന്തിടനനയ്മകുന്നില്ല. മാരുതഃടവായു, (ഏ 

നം)ഇവനെ, 09 ശോഷയതി ചടശോഷിപ്പ്ിക്കുന്നതുമില്ല. 
റി] 5) 

ഈ ആത്മാവിനെ ആയഷുധങ്ങറം മുറി ഏല്ലിക്കുന്നില്ല; അഗ്നി 8०618) 
$) ॥ ४ ക്കുന്നില്ല; വെള്ളം ദ്രവമാക്കിത്തിക്കുന്നില്ല; വായു ശോഷിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. 

9} ५] 

(ശം_ഭാ) പ്രകൃതവിഷയമായിരിക്കുന്ന ഈ ദേഹിയെ ആത്മാവിനെ 
5] 

__ആയുധങ്ങഠം വെട്ടിമുറിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന്നപയവങ്ങളില്ലാത്തതിനാല് 

01200 മുതലായ ആഴഷുധങ്ങഠം അവയവവിഭാഗത്തെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്രകാരം 
ൂ (४ 5} 

തന്നെ അഗ്ഗി ആത്മാവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല__അ ഗ്നിക്കും അതിനെ ഭസൂമാ 
രി ഴി 1) 

ക്കുവാന് കഴികയില്ല. ജലം ആത്മാവിനെ ദപിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. എന്തെന്നാല്, 
<} 5) 

ല് 

അവപയവത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ആര്ദ്രമാക്ക്ി @ 301९2 01656). വേ 
9) | 

റെയാക്കുന്നതിലാണ് ജലത്തിന്െറ സാമത്ചഥ്യം. എന്നാല് അപയവഹിനനാ 
5] 

യ ആത്മാവില് അതു സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ, വായു സ്നേഹ 
ി । 

ത്തോടുകൂൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ, അതിലുള്ള സ്സറേഹാംശത്തെ ശോഷി 
ഴി 1 त ग 6 0 प <) ടട റി 

പിച്ചകൊണ്ടു നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് ആത്മാവിനെ വായുയവുംകൂടി ശോഷ് 
ി 5) 

2 1281131}. 

[ശ_സ] ഒരു ഘടത്തെ വെള്ളം കുതത്തുന്നു, ശ്രസ്്രങ്ങഥം 2 ऽप 7799 വായു ശോഷിപ്പിക്കുന്നും 

അന്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ ഘടത്തിലുള്ള ആകാശത്തെ നനയ്ക്യുകയോം ഛേരഭദിക്കുകയോ, 

ശോഷിപ്പിക്കുകയോം ദഹിപ്പ്ിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ദേഹത്തില് സ്ഥിതിചെ 

യ്യുന്ന ആത്മാവിനേയുമെന്നു ഭാവം. ഇതിനാല് ആത്മാവിന്ന് അവിക്രിയത്വം സിഭ്ധമായി. ഇതു 

കൊണ്ടു ജരാരോഗാദിഭൌതികമായും ദൈവികമായുമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിന്നുതന്നെ 

യാണെന്നും, അഹമത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നല്ലെന്നും, ആത്മാ ദേഹാദിയില്നിന്നു ഭിന്നമാക 

യാല് ദേഹത്തെ വിഷയീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അനത്ഥങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിന്നു ബാധകമാകുന്നതല്ലെ 

ന്നും പറയപ്പെട്ട. അതുഹേതുവായിട്ട് ആവക അനതമഥങ്ങഥം വന്നാലും ബ്രഷ്മവിത്തുക്കളായവര് സ്ഥി 
റ] റി © 4 ०४ ത > ണ് [4] ¶ റി 

രപ്രജ്ഞ തയോടുകൂടി സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

അതു ഹേതുവായിട്ട് __ 

ठ © ९ മ് 2 @ ट ക @ 2) 2 ൨൪. അച്ച്േദ്യോയമദാഫ്യോയമക്സേദ്യോശോഷ്യ ഏവ ച 

നിത്യയഃ സവ്ൃഗതഃ സ്ഥാണുരചലോയം സനാതനഃ. 

്രയംഈ അത്മാ, അക്ഛേോദ്യഃ-ഛേടിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്ല. അയം-ഇവന്൯, അദാ 
) ] १ ടര ഥ് |] 

റവ 3ഹിപ്പിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്ല. അക്കേദ്ദയഃടേദ്രവിപ്പിക്കപ്പെടത്ത ക്കവനല്പ. അശോഷ്യ്യഃ 



൫൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ഏവ ചിടശോഷിപ്പിക്കപ്പെടത്തക്കവനുമല്ല. (യതഃ)-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അയം--ഈ ആ 
ത്മാ, നിത്യനാശമില്പാത്തവന് (ത്രികാലത്തിലുമുള്ളവന്), സവഗതഃ-എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരി 
ക്ഒന്നവന്൯, സ്ഥാണുഃ-:സ്ഥിരസ്വഭാവമുളളവന് (രുപാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കാത്തവന്!, അച്ച 
ല5-ചലിക്കാത്തവന് (പൂവ്വരൂപത്തെ തൃജിക്കാത്തവന്), സനാതനഃടഅനാദിയായവന്. 

ഈ ആത്മാ ഛേരടിക്കപ്പെടത്തക്കവവല്ല; ദഹിപ്പിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്ലം 
1) 1] 1 ലു ദ്രവിപ്പിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്ല; ശോഷി പ്പിക്കപ്പെടത്തക്കവനുമല്പ. എന്തുകൊ 

ണ്ടദൈനാല്., ഈ ആത്മാ നിത്യ നും എങ്ങും വ്യാപി ച്ചിരിക്കുന്നപനും സ്ഥിരസ്വ 
ഭാവമുള്ള വനും ചലിക്കാത്തവനും അനാഴിയായചനുമാകനു. 

(ശം ഭാ) ഈ ആത്മാ (626 षं 3} 0296072. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അ 
യോന്്യം നാശകാരണങ്ങളായ (०1900 മുതലായവ) വസ്ത്രക്കഠം ആത്മാലിനെ त 
ശിപ്പിപ്പാ൯ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാ നിത്യനാകുന്നു. നിതൃത്വം 

` ഹേതുവായിട്ട് ആത്മാ സവ്ൃവ്യാപിയാകുന്നു. സവ്വവ്യാപകത്വംഹേതുവായിട്ട് 
ആത്മാ (തൂണുപോലെ! സ്ഥിരസ്വഭാവമുള്ള വനാകുന്നു. സ്ഥിരസ്വഭാവത്താല് 
ആത്മാ ചലിക്കാത്തവനാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട ആത്മാ ചിരന്തനനാക 
ന്൯. വായുവിനെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിതനിന്നുണ്ടായതല്ല. 

ആത്മാവിനെറ നിത്ൃത്വത്തേയും അവിക്രിയത്വത്തേഷുംപദറി ന 
ജായതേ? എന്ന ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല് ഈ ദ്ല്രോകങ്ങളില് 
(൨൧൨൪) അതിലില്ലാത്ത യാതൊന്നും ഉപദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും, ചിലതു പാക്കി 
നു വാക്കായും ചിലതാി അത്ഥം മാത്രമായും ആവത്തിച്ചുപഠഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ആ 
തിനാല് പൃനരുക്തിദോഷമുണ്ടെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൂട. എന്തെന്നാല്. ആ 
ത്മാ അറിയപ്പെടുവാന് വളരെ പ്രയാസമായ വസ്തുവാകുന്നതിനാല് ഭഗവാന് 
വാസുദേപ൯ സംസാരികളായവക്കു സത്തായും അവ്ൃയക്തമായും ഇരിക്കുന്ന ത 
തത്വത്തെ വല്ലവിധത്തിലും ബുദ്ധിഗോചരമാക്കിത്തിത്താല് സംസാര നിവൃത്തി 
വന്നെങ്കിലോ എന്നുവെച്ചാകുന്നു ആ വിഷയത്തെ പിന്നേഷും പിന്നേയും പ്ര 
സംഗിച്ച്' അതിനെത്തന്നെ അന്ൃൃശബദങ്ങളെക്കൊണ്ടെ നിരൂപിക്കുന്നത്. 

[ശ_സ] ആത്മാ അവയവരഹിതനാകയാല് യാതൊരു കാരണത്താലും ഉല്പന്നമായി ഭപി 
ക്കുന്നില്ല. അതിനാല് ആത്മാ (സനാതനഃ) അനാദിയാകുന്നു__ജന്മാദിപികാരരഹിതനാകുന്നുചെ 
ന്നരുഥം- അതുഹേതുവായിട്ടതന്നെ ആത്മാ (നിത്യഃ-) നിത്യനാകുന്നു. സിത്യൃത്വംഹേതുവായിട്ടുത 
ന്നെ ആത്മാ (സവ്വഗതഃട) സവൃഗതനാകുന്നു__പരിപുണ്ണനാകുന്നു. ആത്മാ നിത്യനും സവ്വൃഗതനു 
മാണെങ്കിലും ആത്മാവിന്നു ക്രിയാശക്ത്യാശ്രയത്വമുണ്ട് എന്നു ശങ്കിക്കുവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, 
നിതൃത്വാദിധമ്മങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആകാശത്തില് അതു കാണുന്നില്ല. അതു ഹേതുവായിട്ട് 
ആത്മാ (സ്ഥാണു) സ്ഥിരസ്വഭാവനാകന്നു. സ്ഥിരത്വംഹേതുവായിട്ടുതന്നെ ആത്മാ (അചലഃ--) 
അചലനാകുന്നു. ആത്മാ വിദ്ധാന്മാക്ക പ്രത്യക്ഷവിഷയമാണ്” എന്നു കാണിക്കുവാന് വേണ്ടിയാണ് 
(അയം) “ഈ ആത്മാ? എന്നിങ്ങിനെ അപരോക്ഷമായി നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത്. സനാതനത്വം 
ഹേതുവായിട്ടുംം നി്കൃത്വംഹേതുവായിട്ടം, സ്ഥിരത്വംഹേതുവായിട്ടം, അച്ചലത്വംഹേതുവായിട്ടം 
ഈ ആത്മാ സ്വയമേവ ശസ്ത്ാദികഠംക്ക്' അച്ചേ ദ്യനാകുന്നും അംക്ലേദ്യനാകുന്നു, അദാഹ്ൃൃനുമാകുന്നു 
വെന്നത്ഥം. സനാതനത്വവിശേഷണംകൊണ്ട് ആത്മാവിന്നു നിച്ചികാരത്വം സ്കചിപ്പിക്കുന്നു; നി 



ലല 
൨വാം ര്രധ്യായം ൫൩ 

തൃത്വവിശേഷണംകൊണ്ട് ആത്മാ അന്പൃപ്രമാണത്താല് ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു; 
സ്ഥിരത്വം, അചലത്വം എന്നീ രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആത്മാവിന്നു ക്രിയാശക്ത്യാശ്രയ 
ത്വവും ക്രിയാവിഷയത്വവുമില്ലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുണ്ണത്വവിശേഷണംകൊണ്ട്' ആത്മാവി 
ന്ന് അദ്വധിതിയത്വവും നിത്ൃതൂദ്ധത്വവും ആനന്ദൈകരസത്വവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

അത്രയുമല്പ__ 

൨൫. അപ്യക്തോയമചിന്ത്യോയമവികായ്യോയമുപ്യതേ 

തസ്മാദേവം വിടദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമഹസി. 
അയടേഈ ആത്മാ, അവ്ൃൃയക്തഃടകാണപ്പെടത്തക്കവനല്ല. (ചക്ഷുരാദീന്രിയങ്ങഠം 

ക്ക അഗോചരന്) അയം-ഇവന്, അചി്തയഃടചിന്തിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്ല. (മനസ്സ്ിന്നും അ 
ഗോചര൯) അയം-ഇവന്, അവികായ്യഃ--ഭേദപ്പെടത്തക്കവനല്ല. (കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങഠംക്കും ഗോ 

ചരനല്ല) (ഇതി)-എന്ന്, ഉച്ചുതേപറയപ്പെടുന്നു. തസ്താല്--ആയതുകൊണ്ട്', ഏവം-ഇവ്ര 
കാരം, ഏനംഈ ആത്മാവിനെ, വിദിത്വാടഅറിഞ്ഞു്”, അനുശോചിതുംറ )സന്ിക്കുന്നതി 
ന്ന്, ന അഹസിനീ യോഗ്യനല്ല. 

ഈ ആത്മാ കാണപ്പെടത്തക്കവയല്ല ചിന്തിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്ല; ഭേ 

ദപ്പെടത്തക്കവനുമല്പ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആയതുകൊണ്ട്? ഇപ്രകാരം ഈ 
ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കു വ്യസന്ിപ്പാനവകാശമില്ല. 

(ശം.ഭാ) യാതൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്നും വിഷയമല്ലാത്തതിനാല് ആ 
ത്മാ വൃയക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് അവ്ൃയക്തന് എന്നു പറയപ്പെടു 
ന്നു. അതുഹേതുവായിട്ടതന്നെ ആത്മാ അചിന്ത്യനുമാകുന്നു. ഇന്ര്രിയങ്ങറം' 
ക്കു വിഷയമായ വസ്തു മാത്രമേ ചിന്താവിഷയമായി ഭവിക്കുകയുളള. എന്നാല് 
ആത്മാ ഇന്ദ്രിയങ്ങറംക്ക് ഗോചരമല്ലാഷ്ക്കുയാല് അചിന്ത്യനെന്നു പറയപ്പെടു 
ന്൯. അതേ കാരണത്താല്തന്നെ ആത്മാ അപികായ്യുനെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 
മോരു ചേക്കുമ്വോഠം പാല് വികാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെയജല്ല ആത്മു. 
അവയവമില്ലാത്തവനാകയാല് ആത്മാ അവിക്രിയനാകുന്നു. എന്തെന്നാല്. 
അവയവമില്ലാത്ത യാതൊരു വസ്ത്വും വികാരത്തെ പ്രാപിക്കുനനതായി കാണ 
പ്പെടുന്നില്ല. അവിക്രിയനാകയാല് ഈ ആത്മാ അവികായുനാകുന്നു. ആയതു 
കൊണ്ട് ഇപ്രകാരമെല്ലാം ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാന് അവരെ കൊ 
ല്ലന്നവനാണല്ലോ, എന്നാല് ഇവര് കൊല്ലപ്പെടുന്നുവല്ലോ? എന്നു നിനക്കു 
വ്യസനിക്കുപാനവകാശമില്ല. 

ൃശ_സ] ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ട് അദ്വൈതദശികളായ ബ്രമ്മവിത്തുക്കഠംക്ക ശേോകത്തിന്നു 
വിഷയം യാതൊന്ദമില്ല ' എന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

ആത്മാ നിത്യനല്ലെന്നുതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാലും ഭഗവാന് പറയുന്നു: 

൨൬. അഥ ചൈനം നീത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം 
തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം & ശോചിതുമഹറസി. 

ഏനം--ഈ ആത്മാവിനെ, ന്ദിത്യൃജാതംഎപ്പോഴും ജനിക്കുന്നവനായും, നിത്യം--എ 
പ്പോഴും, മൂതം വാടമരിക്കുന്നവനായും, അഥ ച മന്യയസേംനീ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ത 

~ 

कै “നൈനം? എന്നു പാഠാന്തരം. 

8 # 



१५९ 
൫രെ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ഥാ അപി-എന്നാലും, ഹേ മഹാബാഹോടഅല്പയോ മഹാബാഹുവായ അജ്ജുനം ത്വം: 
നി, ഏവം-ഇവ്രകാരം, ശോ.്ചിതുംവ )സനിപ്പാന്, ന അഹസിടഅഹനല്ല 

ആത്മാ എപ്പോഴും ജനിക്കുന്നവനും മരിക്കുനനവനുമാണെന്നു നീ വി 
ചാരിക്കുന്നുവെങ്കില്തന്നെയും., ഹേ അജ്ജുന, ഇപ്രകാരം നിനക്കു പ്യസനീപ്പാ 
നവകാശമില്ല. 

(ശം_ഭാ) നാം പ്രകൃതത്തില് പറയുന്ന ഈ ആത്മാ, ലോകാഭിപ്രായ 
ത്തെ അനുസരിച്ചു് ദേഹമുത്ഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ജനിക്കുന്നു എന്നും, ദേഹം ൯ 
ശിക്കുമ്ചോഴെല്പാം നശിക്കുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക. അങ്ങിനെ നീ വിചാരി 
ക്കുനപോലെയാണ് ഈ ആത്മാവെങ്കില്തന്നെയും. അല്ലയോ അജ്ജുന, നി 
നക്കു വ്യസനിപ്പാ൯ അവകാശമില്ല. എന്തെന്നാല്, ജനുനമുള്ളവന്ന മരണ 

വും മരണമുള്ളവന്നു ജനനവും അവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. 

[ശ_സി] ഇങ്ങിനെ സംസാരഭൂമത്തെ നശിപ്പ്പിക്കുന്നതായ ആത്മയാഥാത്ധ്യവിട്ഞാനത്തെ 

ഭഗവാന് ഉ.പദേശിച്ചു. എന്നാല് അപ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാനം ആത്മപ്രസാദം കൂടാതെ ലഭിക്കുവാന് 
പ്രഷയാസമാകയാല് അത്” അജ്ജളുനനില് ഉദിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് ശ്രീഭഗവാന് മറെറാരു പ്രകാര 
ത്തില് അജ്ജുനന്െറ ശോകത്തെ കളവാനായി പറയുന്നു. അഥ ചേതി__ഇവിടെ മഹാബാഹോ? 

എന്ന സംബോധനം അഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. “ച്ച് ശബ്ദുത്തിന്ന് “യദി? (എങ്കില്) എന്നത്ഥ 

മാകുന്നു. 

അങ്ങിനെയിരിക്കെ__ 
റു 

൨൭. ജാതസ്യ ०५}. ധ്രുവോ മൂത്യര്യ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യയ ച 
# ] $ ലി [ 

തസ്മാദപരിഹായ്യേത്ഥേ ത്വം ശോചിതുമഹസി. 

ജാതസ്യ ജനിച്ചവന്ന്', മൃത്യു ഃ--മരണം (3018 ഹിടനിശ്ചയംതന്നെ. മൃുതസ്യ-മരി 

ച്ചവന്ന്', ജന്മ ചംജന്മവും, ഗ്രരവം-നിശ്ചയം. തസ്താല്ം--അതിനാല്, അപരിഹായ്യേ അ 
१ റി 2 १ १] १ 1) ४) ॥ ത്ഥേ-നിവ്ൃത്തിയില്ലാത്ത ഈ കായ്യത്തില്, ത്വംനീ, ശോചിത്ുംടവ്ൃയസന്മിപ്പാന്൯, ന അഹ 

സിട:അഹതയില്പ. 
;) । റൂ 

2001 >| 01079 മരണവും. മരിച്ചവന്നു: ജനനവും നിശ്ചയമാകുന്നു. അതി 

നാല് നിവ്യാഹമില്ലാത്ത ഈ കായൃത്തില് യീ വ്യസനിച്ചിട്ട ഫലമില്ല 

(ശം_ഭാ) ജന്മമുള്ള വന്നു മരണം അ വൃയഭിചാരിയായിരിക്കുന്നു മരണമു 

ളള വന്നു ജന്മവയം നിശ്ചയമാകുന്നു. അതിനാല് ജനനമരണങ്ങാം ന്നിപ്ൃത്തി 

യില്ലാത്ത കായ്യുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ ധിപ്പത്തിയില്ലാത്ത കായ്യുത്തില് നീ വയസ 
നിക്കരുത്. । । 

കായ്യകാരണസംഘാതാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെ (ശരീരങ്ങളെ) ഉദ്ദേശിച്ചും നിനക്കു. 

ല്യ൩നിച്ചിട്ടു കായ്യുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്: 

൨൮. അമവ്യക്താദിനി ഭൂതാനി പ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത 

അവ്ൃയക്തനിധനാന്മയേവ തത്ര കാ പരിദേവനാ. 

ഹേ ഭാരത-അല്പയോ അജ്ജുന, ഭൂതാനി --ശരീരങ്ങാം, അവ്ൃയക്താദീനിടമായയില് 

നിന്ന് (മൂലപ്രകൃതിയില്നിന്ന് ) ഉണ്ടായവയാകുന്നു. റ  )ക്തമധ്യ്യാനിടമധ്യകാലത്തില്മാത്രം 

കാണപ്പെടുന്ന (ജന്മം മുതല് മരണംവാരേയുള്ള സ്ഥിതിലക്ഷണമായ അഭിറ )ക്തിയോടുകൂടിയ 



൨ാം അധ്ധ്യായം ൫൫൭ 

വയാകുന്നു. അവ്ൃക്തനിധനാനി ഏവടമായയില്തന്നെ ലയിക്കുന്നു. തത്ര-:ഈ വിഷയ 
ത്തില്, കാ പരിദേവനാ-എന്തു 217009०. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ८०९1०800 മായയില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. മദ്ധ്യകാ 
ലത്ത് അഭിപ്യക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു, മായയില്തനനൊ ലയിക്കുകഷ്ം ചെയ്യന്നു. 
ഈ കായുത്തില് എന്താണ് വൃസനിപ്പ്ാനുള്ളത് ? (അല്ലെങ്കില്, ശരീരത്ങം 
ആദിയില് അവ്ൃക്തങ്ങളാകുന്നു, മഭ്ധ്യകാലത്തു വ്യക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു, അപ 
സാനം അവ്ൃക്തങ്ങളായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ഈ കായ്യുത്തില് എ്താണ് 
വയസ നിപ്പ്ാനു 88 ठो ६) | 

(८००--80) കായ്യുകാരണസംഘാതാത്മകങ്ങളായ പത്രമിത്രാടിശരീരങ്ങഥം 
ആദിയില്__ഉ അപത്തിക്കു മുമ്പ് _ അവ്യക്ത ങ്ങളാകുന്നു. ജനിച്ചിട്ട മരിക്കുന്ന 
തിന്നു മുമ്പായ മദ്ധ്യാവസ്ഥയില് അവ കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അവയുടെ 
അവസാഠവും. അവ്യയക്തംതന്നെയാകു 172. മരണശേഷം അവ അവ്യക്തതയെ 
ത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നത്ഥം. ഇപ്രുകാരം മഹാഭാരതത്തിലും പഠ ഞ്ഞിട്ട 
ണ്ട് # അദശനാദാപതിതഃ പുനശ്ചാദശനം ഗതഃ; നാസൌ തവ 00 തസ്യ ത്വം 
വൃഥാ കാ 'പരിദേവനാ-കാണപ്പെടുവാ൯ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്നിന്നു 
വന്ന് , അങ്ങോട്ടുതന്നെ പോയി. അവന് നിനേറജല്ലഃ നീ അവനേറയുമല്ല. 
വെറുതെ എന്തിനു വ൮ൃയസനിക്കുന്നു?. (മ. ഭാ. (भ. പ. ൨. ൧൩.) ആദ്യം കാ 
91162 19060०० പിന്നെ കാണപ്പപെട്ടം പിന്നേയും കാണപ്പെടാതേഷ്ുമിരിക്കുന്ന 
ഭാന്തിഭതങ്ങരായ ദേഹാഭികളെപ്പറഠി വ്യസനിച്ചിട്ടെന്തു കായ്യും എന്നത്ഥം. 

പ്രകൃതവിഷയമായി രിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ അറിയുവാന് വളരെ വ്രയാസമാകുന്നു. ഭാ 
ന്തിക്കള്ള കാരണം സാധാരണയഷാഷിരിക്കെ ഞാന് നിന്നെത്തന്നെ ` കുററം പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊ 
ണ്ടാണ്' ഈ ആത്മാവിനെ അറിയുവാന് ഇത്ര പ്രയാസമെന്നു പറയുന്നും 

൨൯. ആശ്ചയുവല് പശ്യതി കശ്ചിദേന_ 

മാശ്ചയുവദ്വദതി @6)6)1 001 ചാന്യ്യഃ 

ആശ്ചയ്യുപച്ച്യൈനമന്യഃ ശൃണോതി 

ശ്രുത്വാപ്യേനം &०18 ന ചൈവ കശ്ചില്. 

കശ്ചില്--ഒരുവന്, ഏനം-ഈ ആത്മാവിനെ, ആശ്ചയ്യുവല്-ആശ്ചയ്യവസ്തപോ 
ലെ, പശ്യതിടകാണുന്നു. തഥാ ഏവട അപ്രകാരംതന്നെ, അന്മ്യഃ ചടമറെറാരുവന്ം, (ഏ 
നം)ടഈ ആത്മാവിനെ, ആശ്ചയ്യുവല്-ആശ്ചയ്യവസ്കപോലെം വദതിടപറയുന്നു. അന്യ്യഃ 
ചടവേറൊരുവ൯, ഏനം-ഈ ആത്മാവിനെ, ആശ്ചയ്യുവല്--ആശ്ചയ്യവസ്തുപോലെ, 
ശൃണോതിടകോക്കുന്നു. ശ്രത്വാ അപി ൧ാടകേട്ടാലും (കണ്ടാലും, പറഞ്ഞാലും), കശ്ചില്-: 
ആരും, ഏനം--ഈ ആത്മാവിനെ, ന ഏവ 6013 = അറിയുന്നില്ല. 

ഒരുവ൯ ഈ ആത്മാവിനെ മരാശ്ചയയവസ്തുപോലെ കാണുന്നു. അപ്ര 
കാരംതന്നെ മറെറാരുവ൯ ഈ ആത്മാവിനെപ്പററി ഒരാശ്ചയ്യുലസ്ത്പോലെ പറ 
~~--- ---~-- രത 

# അദശനാദാപതിതഃ പുനശ്ചാദശനം ഗതഃ 

ന ത്വാസൌ വേദ നത്വംതം കഃ സന് കിമനുശോചസി. 

(മ. ഭാ. ശാ. പ. മോ. ൧. ൧൭) 



ന്യം 
൫൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

2012. വേറൊരുവ൯ ഇതിനെ ഒരാശ്ചയ്യവസ്തുവെന്നപോലെ കേറ്റാക്കുന്നു. കേ. 

ട്ടാലും (കടന്ഭാലും, പറഞ്ഞാലും) ആരുംതന്നെ ആത്മാവിനെ സ്മക്ഷ്യമായി അ 

റിയുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) ഈ ആത്മാവിനെ ഒരുവന് ആശ്ചയ്യുമെന്നപോലെ മുമ്പു 
४ ५} കാണാത്തതും പരിചയമില്ലാത്തതും യദ്ദച്ഛയാ കണ്ടെത്തിയതും അത്ഭുതവുമായ 

9) ¶ 

ഒരു വസ്തു എന്നപോലെ._കാനെന്നു. മറെറാരുവ൯ ഇതിനെപ്പുററി ആശ്ചയ്യ 

വസ്ത്ര എന്നപോലെ പറയുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ വേറൊരുവ൯ ഇതിനെ ആ 

८०९१ 910 എന്നപോലെ കേഠാക്കുന്നു. കണ്ടാലും കേട്ടാലും പറഞ്ഞാലും ആ 
2 9) 5) 

രും ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. 

അല്ലെങ്കില് (വേറൊരത്ഥം), ആത്മാവിനെ ആര് .. കാണുന്നുവോ അ 

०179 ആശ്ചയുതുല്യനാകുന്നു. ആത്മാവിനെപ്പറററി പറയുകയും കേറംക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നതായിട്ട' അനേകായിരം പേരില് ഒരുവന് മാത്രമേ ഉ.ണ്ടാവുകയുള്ള. 
¶। ४. 5) ൭ റ 3 {) 

അതീശാര ആത്മാ അറിയപ്പെടുവാന് പ്രയാസമെന്നഭിപ്രായം. 

(ശ്രീ) ശാസ്ര്രാചായ്യോപദേശങ്ങളെ ക്കൊണ്ട' ഈ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു 

വന്, സവ്വവ്യാപിയായും നിത്യജ്ഞാനാനന്ദസ്വഭാവനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാ ലോകവിലക്ഷണനാ 

കയാല് പ്രപഞ്ചത്തില് ചേന്നും ചേരാതേയുമെന്നപോലെയി രിക്കുന്നു എന്നു വളരെ വിസ്കയത്തോടട 

കൂടി കാണുന്നു. മറെറാരുവന്൯, ആത്മാ മേല്പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്ച 

്ുത്തോടുകൂടി അന്യന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. കേംക്കുന്നവന് ഇപ്രകാരമുള്ള വസ്ത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് 

ആശ്ചയ്യുപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഇനി ഒരുവന് വിപരിതഭാവനനിമിത്തം കേട്ടാലും (പറഞ്ഞാലും, ക 

ണ്ടാലും) കൂടി നിത്യാനന്ദസ്വരൂപനായ ഈ ആത്മാവിനെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നില്ല. 
;] റി 1] 

[ശ_സ] വളരെ പണ്ഡിതന്മാര് ആത്മതത്ത്വത്തെ കേഠംക്കുകയും, കേംപ്റ്ിക്കുകയും, വ 
} ध = ല്) റി 20 റി ८/2 ലി ചാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടം അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം ഒരു ദിക്കിലും കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതു ശരിത 

ന്നെ. എന്തെന്നാല്, ഇരശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്റെറ പ്രസാദവും ശ്രുതിപ്രസാദവും ആചായ്യുവ്വസാ 
} $) [| റി റ് ര ¬ ति) ४ 804० ആത്മപ്രസാദവുംകൂടാതെ അതു ലഭിക്കുവാനസാധ്യമാകുന്നു. ഈ സംഗതിയെ कषर} 1) 

ന്നതിന്നുവേണ്ടി]) ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിവാനിച്ചയയുള്ളവരും കേക്കുന്നവരും പ്രശംസിക്കുന്നവരും 

വളരെ ദുല്പഭമാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മ-വിനെറ ഒുബ്ദോധത്വത്തെ- പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 
1 റ] [ ; } റി 1 ആശ്ചയ്യുവല് ഇതി__കശ്ചില്ടഅനവധികോടി മനുഷ്യരില് ഒരുവനു മാത്രമേ എന്െറ പ്രസാദത്ത് 

ന്നു പാത്രിഭതനായി ഭവിച്ച്” (ഏനം) കൂടസ്ഥാസംഗചിദ്രൂപനായും അദ്വയനായും അഖണ്ഡാന 
+> 0 ററ 0; ലു ശര, റ റൂ 3 (1 न 

ന്ദൈകരസനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ (പശ്യതി) സാക്ഷാല്കരിപ്പാനിക്കിക്കുന്നുള്ള. അവ; 

(ആശ്ചയ്യുവല് ഏവ ഭവതി) അതിനാല് ആശ്ചയ്യുംപോലെയായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ലോകത്തി 

ന്നു ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആശ്ചയ്യും. അതിന്ന് അവന് അഹനായി ഭവി 

ക്കുന്നു. ഹനുമാന്െറ സമുദ്രലംഘനം എപവ്രകാരമോ അതുപോലെ ഇവിടെ സവ്വവിഷയാശാപാശ 

ത്തേയും ദഹിപ്പിച്ചു മോക്ഷത്തെത്ത്ന്നെ ഇക്ണൂിക്കുന്നത്' ആശ്ചയ്യും. എന്തെന്നാല്, മോക്ഷേച്ചു അ 

തിടൂല്പഭവും വളരെ ജന്മംകൊണ്ടെമാത്രം ലഭ്യമായി ട്ടുള്ളതും ബഫുപുണ്യപരിപാകംകൊണ്ടു സാദ്ധ്യമാ 
< 

യിട്ടുള്ളതും ചിത്തപ്രസാദംകൊണ്ടുമാത്രമുണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു. വിഷയാശാസമുദ്രത്തെ കടന്നവനും (छ 

(21090108 8261972० മോക്ഷൈകകാമനുമായ മുമുക്ഷു അതി ടൂല്പഭനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. അതിന്നുംപുറമേ, 

കക്തലക്ഷണനായി രിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ (അവ്യഃ-) മുമ്പറഞ്ഞ ദിദ്ൂക്ഷുവില്നിന്നന്യനായ യാ 

തൊരുവന് (ശുണോതിട:) കേഠംക്കുന്നുവോ അവനും (ആശ്ചയ്യവദേവ ഭവതിം-) ആശ്ചയ്യുംപോലെ 

യായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ആകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കന്നവന് എപ്രകാരമോ അതുപോലെ പ്രാണന് 

പോയാലുംകൂടി 60. ,| ४५93 89९, ഭോഗവിഷയങ്ങളില് വൈരാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത്' അതി ടുല്ലഭമാകുന്നു. 



൬. 
^. - 90 അധ്യായം ൫൭ 

വൈരാഗ്യമുണ്ടായാലും സകലകമ്മങ്ങളേയും സസാധന്ദം സന്ൃൃസിക്കുന്നതിന്നു മഹാഡ്രയാസമാകുന്നു. 

സകലകമ്മങ്ങളേയും സസന്യ്യസിച്ചാലും അമാനിത്വം, അക്രോധത്വം, ബ്രദ്മചയ്യും മുതലായ ദൈവിസാ 

ധനസ്പത്തി വളരെ ദുല്ൃഭമാകുന്നു. അവ്രകാരമുള്ള ദൈവീസാധനസമ്പത്തി ലഭിച്ചാലും ७८2०2 

ചായ്യ്ുപ്രോക്തമായിരിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിന്െറ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി :ആ 

ചായ്യുവാന് പുരുഷോ വേദ? എന്നു ശ്രുതിവാക്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മവിത്തായിരിക്കുന്ന ആച്ചാ 

യുന് അതിടുല്പഭനാകുന്നു. എന്നാല് മുമ്വറഞ്ഞ സാധനങ്ങളേയും ഗുരുവിനേയും സിഭ്ധിച്ചാലും എ 

നെറ പ്രസാദം കൊണ്ടുമാത്രം ലഭ്യമായി രിക്കുന്ന ശ്രവണാദിനിഷ്ണ അതിടുല്ലഭമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, 

എന്െറ അനയുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രവണാഭികഠം മാത്രമേ സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനത്തെ ജനിപ്പി 

ക്കുകയും തദ്വാരാ മോക്ഷഫലത്തെ സിഭ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള. അതിനാല് ആത്മവിഷയ 

ത്തില് മുന്പറയപ്പലെട്ട സാധനസമ്പത്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ശ്രോതാവ് അതിടുല്ലഭനാകന്നുവെന്ന 

ത്ഥം. , തഥാ ഏവട-അവ്രകാരംതന്നെ നിരുക്തസവ്വസാധനസയമ്പന്നനും അദ്ദേഷ്ട് ജൃത്വാടിസ്വധമ്മ 

യൂക്തനും, മല്പ്രസാഭത്തിന്നു പാത്രീഭൂതനുമായ (അന്യ) വേറൊരുത്തന് __ശ്രവണാദിനിഷ്ടകൊ 

ണ്ട” ആത്മതത്ത്വത്തെ നല്ലവണ്ണുമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും ബ്രദ്മനിഷ്ണന്തന്നെയായി രിക്കുന്നവനുമായ 

വേറൊരുവന്__തന്െറ സമിപേ വന്നിരിക്കുന്ന സച്കിഷ്യന്നായിക്കൊണ്ട്'” ആത്മതത്ത്വത്തെ (വദ 

തി) ഉപദേശിക്കുന്നു. അവനും (ആശ്ചയ്യുവല് ഏവ ഭവതിട) ആശ്ചയ്യുതുല്യനായിത്തന്നെ ഭവിക്കു 

ന്നു. “ബ്രാദ്മണഃ പാണ്ഡിത്യം നിവ്വിദ്യ ബാല്ലേന തിഷ്ഠാസേല് ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിവ്വി 

31916 മുനിരമൌനം ച നിവ്വിദ്യഠഥ ബ്രാഹ്മണഭംബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ളവന് ആത്മജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയ 

മായി ലഭിച്ചുതിന്െറശേഷം ബാലനെപ്പ്പോലെയായിരിക്കണം. പിന്നെ ബാലഭാവത്തേയും പണ്ഡി 

തഭാവത്തേയും ലഭിച്ചിട്ട് അവന് മുനിയായിരിക്കണം. പിന്നെ മൌനത്തേയും അമൌനത്തേയും 

ലഭിച്ചിട്ട്” ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം? എന്നിങ്ങിനെ ശ്രുതിയില് പറയപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണ 

ത്വം സിദ്ധിക്കാനുള്ള ഹേതുതന്നെ അതിദുസ്സാഭ്ധ്യമാകയാല് മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന തത്ത്വോപദേഷ്ടാ അതിദൂര്ല്പഭനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. (ഇങ്ങിനെ പരമാ 

ത്ഥത്തെ ഇച്ഛ്ിക്കുന്നവനായ ശ്രോതാവും തത്ത്വോപദേഷ്ടാവുമതിദുര്ല്ലഭമാണെന്നു പ്രതിപാദിച്ചി 

ട്ട് ഇനി ഉക്തസാധനസമ്പത്തിയില്ലാത്തവനും മദ്വിമുഖനുമായവന്ന്' ആത്മാവിനെ അറിയുവാന് 

കഴികയില്ലെന്നു പറയുന്നു.) ശ്രുത്വാപ്യേനം__ശ്രുത്യാചായ്യുമല്പ്രസാദരഹിതനും അമാനിത്വാദി 

ദൈവസമ്പദ്ഹിതനുമായിരിക്കുന്ന എവന് ആത്മതത്ത്വജ്ഞാനത്തിന്നായികൊണ്ടു ശ്രവണാദിയെ 

ചെയ്യുന്നുവോ അവന്, ഉക്തസാധനരാഹിത്യംഹേതുവായിട്ടം ൯൨ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കില് ആയിരം 

പ്രാവശ്യം ശ്രവണംചെയ്താലും, (“അപി ശബ്ദുംകൊണ്ട് } അനേകം പ്രാവശ്യം മനനം ചെയ്താലും 

ഈ പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല, നിശ്ചയം. ആത്മാവിനെ അറിയു 

ന്നതിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നും അവന് ശക്തനാകുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

ഈ ശ്രോകംകൊണ്ട്' “ഞാനും ഈ കാണുന്ന സവവും ബ്ര്മംതന്നെയാകുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ 

0044० ബ്രമമാത്രമാണെന്നുള്ള വിജ്ഞാനം അ.മിദൂര്ല്പഭമാകുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഇനി ഭഗവാന് പ്രകരണാത്ഥത്തെ ഉപസംഹരിച്ചു പറയുന്നു:__ 

020. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സ്വസ്യ ഭാരത 

തസ്മാല് സവ്വയാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമഹസി. 

ഹേ ഭാരത--അല്പയോ അജ്കുന, സവസ്യ-എല്ലാവരുടെ ദേഹേംദേഹത്തിലുള്ള, 

അയം ദേഹീി-:ഈ ദേഹി, (ജീവാത്മാ), നിത്യം-എന്നും, അവധ്ൃയഃ--വധിക്കപ്പെടത്തക്കവന 

പപ. തസ്കമാല്--അതുകൊണ്ട്', ത്വം--നി, സപ്യാണി ഭൂതാനി-:സകലപ്രാണികളെക്കുറിച്ച' ശോ 

ചിതുടടെവ്ൃയസനിപ്പാന്, ന അഹസിട-അവകാശമില്പ. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എല്ലാവരുടേയും ദേഹത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാ ഒ 

രിക്കലും വധിക്കപ്പെടത്തക്കവനല്പ. അതിനാല് യാതൊരു പ്രാണിയെപ്പുററി 

69५०९७०) ८1० നി വൃയസനീപ്പാനാവശ്യമില്ല. 



६ 

൫൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ശം ഭാ) ഈ ദേഹി (അല്ലെങ്കില് ശരീരി, ആത്മാ) അവയവരഹിത 

നും നിത്യനുമാകയാല് എല്ലാ അവസ്ഥകജിലും അവധ്യനാകുന്നു. സവ 

വ്യാപകത്വംഹേതുവായിട്ട്' (ആത്മാ) സ്ഥാവരാദിസകലള പാധികജിലുമിരിക്കു 

ന്നുവെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രാണിയുടേഴും 'ദേഹനാശത്തോടുകൂടി (ദേഹം വധിക്ക 

പ്പെട്ടാലും) ആത്മാ പധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് നി ഭിഷ്ടര്മുതല്ക്കു 

യാതൊരു ജീവിയേഷും ഉദ്ദേശിച്ചു വൃയസന്മിപ്പാനാവശ്യമില്ല. 

ഇവിടെ (അ. ൨ ശ്ര്രോ. ൩൦0) പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ അപേക്ഷിച്ച്” ഗോകത്തിനോ മോഹ 

ത്തിനോ ഇടയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. കേവലം പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുന്വോ€ം എ 

ന്നുമാത്രമല്ല:__ 

൩൧. സ്വധമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ ന വികംപിതുമഹസി 

ധമ്മ്യാദ്ധി ५४२०९ (2 ७९०४००४ ക്ഷത്രിയസ്യ 12 വിദ്യതേ. 

സ്വധമ്മം അപി ചടസ്വധമ്മത്തേക്കൂടിയും, അവേക്ഷ്യ-അറിഞ്ഞ് -- (ആലോചി 

ച്ചിട്ട', നോക്കീട്ട"), വികംപിതുംടചലിക്കുന്നതിന്ന്' (ഭയപ്പെടുന്നതിന്ന്), ന അഹസിടനി 

അഹ്ഥനല്ല. ക്ഷത്രിയസ്യ-ക്ഷത്രിയന്ന്', ധമ്മ്യാല്ം:ധമ്മൃയമായ, യുഭ്ധാതടയൃദ്ധത്തിനേക്കാഠം, 

അന്)ല്-വേറെ, ശ്രേയഃടശ്രേഷ്ണമായത്', ന വിദ്ുതേ ഹിഇല്ല. 

സ്വധമ്മത്തെ നോക്കിട്ടും നീ ഭയപ്പെടുവാനാവശ്യമില്ല. (എന്തെന്നാല്) 

ഷ്ഷത്രിയന്ന് ധമ്മ്യമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠമായി വേറെ ഒന്നു 
8) ‡ पै മില്ല. 

9) | 9] 

(ശം_ഭാ) യുഭ്ധം ക്ഷത്രിയനന്െറ ധമ്മമാകുന്നു. അതിനെ ആലോചി 
ऽ) $) ५) റി ;) ६ 

ച്ചുനോക്കിട്ടും നീ ക്ഷത്രിയന്നു സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന _ അതായത്, നിന 
)) १ ¶ 9) 

കഴ സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന_ധമ്മത്തിരുനിന്ന് = 2०9 5 01902901८0} 016. എ 

ന്തെന്നാല്. ആ യുദ്ധം ഏററവും ധമ്മ്യ മാകുന്നു. പൃഥിചിജയദ്വാരേണ ധമ്മാ 
) १ ര) കി ് 5) 

ത്ഥമായും പ്രജാരക്ഷണാത്ഥമായുമിരിക്കുന്നതിനാല് (യുദ്ധം) ധമ്മത്തില്നിന്നു 

വേവ്വിട 05) 1.03} അതിനാല് ധമ്മൃമായ സൂദ്ധത്തിനേക്കാഠം ശ്രേഷമായ ८. ~ (9 
8) 

(ര) न 5 ക്ഷത്രിയന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല 
[ശ_സ] “ഈ കാണുന്ന സവവും ഞാനും ബ്രഷ്മംതന്നെയാകുന്നു? എസനിങ്ങിനെ ആത്മഡ്ര 

സാദം കൊണ്ട്, സവത്ത ബ്രഹ്മമാത്ൃത്വവിജ്ഞാനമാക്കുണ്ടായി രിക്കുന്നുവോ അവന്നു പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട 

തായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള അത്ഥം “വേദാവിനാശിനം? എന്ന ശ്ലോകം കൊണ്ടു സ്ൃഷ്ണമായി. എന്നാല് 

അങ്ങിനെയുള്ളവനില്ഡിന്നദ്യനും “ഞാന്, എന്െറ? എന്നും മററുമുള്ള അകിമാനത്തോടുകൂടിയവനു 

മായ ० २० ചിത്തശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടും, (ചിത്തശുദ്ധിദപാരാ) മുന്പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനസിദ്ധിക്കായി 

ക്കൊണ്ടും വിധിദൂഷ്ണമായി രിക്കുന്ന സ്വധമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഈ 

പ്രകരണമാരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നാമതായി അജ്ജുനന്െറ ആത്മജ്ഞാനാഭാവത്തെ കണ്ടിട്ട്” ശ്രിഭ 

ഗവാന് തന്െറ ഭക്തനും മോക്ഷേശുതൂവുമായവനെക്കൊണ്ട് കത്തവ്യമായ സ്വധമ്മത്തില് പ്രവത്തിപ്പുി 

ക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു. സ്വധമ്മമിതി__ കത്താ, കരണം, ७०० എല്ലാം ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് എന്ന്' 

എപ്പ്യോം ഒരുവന് അറിഞ്ഞുവോ അപ്പോം അവന്നു കത്തവ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാല് “ഇവര് എ 

ന്െറം ഇവര് എന്നാല് കൊല്ലപ്പെടുന്നു? എന്നുള്ള ഭേദബുദ്ധിയുള്ളപ്പ്പോഠം യുദ്ധം ചഷത്രിയന്നു സ്വധമ്മ 

2269795 ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്' എന്നു സ്വബൃദ്ധികൊണ്ടെ വിചാരിച്ച്” നീ 

ഡ്വധമ്മത്തില്നിന്നിളകരുത്. യുദ്ധം ചെൊറ്യുപ്പെടേണ്ടതറണ് എന്നു സിഭ്ധമാകയാല് യാഗത്തില് എ 

ന്നപോലെം യുദ്ധത്തിലും ഹിംസാദിദോഷവിചാരവും ശോകമോഹങ്ങളും വിദ്വാന്മാക്കു പാടില്ല എന്നു 



7८. ¦ ൨പാം അധ്യായം ൫൯ 

സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ധമ്മ്യാല് ഹിടധമ്മശാ ത്തില്നിന്നു സിദ്ധമായതും കത്തവ്ൃയമായി വിധി 
2: വ © 1 ॥ 6 ध्य । സ്ത ി 7 

റൂ റു റു {] न തൊ റൂ ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ യുഭ്ധത്തിനേക്കാഠം ശ്രേയസ്സറാധനമായിട്ടു ക്ഷത്രിയന്നു വേറെ യറതൊന്നമില്ല. 
{} 

ജയം കൊണ്ടു ധനം ലഭിക്കുന്നു. ധനംകൊണ്ടു മാത്രം സാദ്ധ്യമായി രിക്കുന്ന യാഗദാനവ്രതാദികളെ, 

ക്കൊണ്ടു ചിത്തശൂദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. ചിത്തശുദ്ധികൊണ്ടു ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മോക്ഷം. ഇ 
;} ५] ¦] {] {] ~) ങ്ങിനെ യുദ്ധത്തിന്നു ശ്രേയസ്സാധനത യുക്തമായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് യുദ്ധം ച്ചെയ്യേണ്ടതാണ 

५ 

എന്നു സിദ്ധമായി. :യേ ०४५५) 600 പ്രധനേഷു ശ്രരാസഃ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിപ്രസിദ്ധിയെ 

പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാണ് “ഹി? ശബ്ദും. 
= [| 

യുദ്ധം ചെയ്മുന്നതുതന്നെ എന്തിനാണ് ?__.പറയുന്നു :__ 

൩.൨. യട്ടച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വഗ്ലദ്വാരമപാവൃതം 

സുഖിനഃ ക്ഷത്രിയാഃ പാത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമിദശം. 
ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജജുന, യട്യച്ഛയാടയടുച്ഛയായി. ഉപപന്നംടവന്നതും, 

(നേരിട്ടിരിക്കുന്നതും, പ്രാപിച്ചുതും) അപാവ്ൃതംടതുറന്നിരിക്കുന്ന, സ്വദ്ലൂദ്വാരം ചടസ്വഗ്ഗ 

വാതിലുമായം ഈ ശം--ഇപ്രകാരമുള്ള, യുഭ്ധംയുഭ്ധത്തെ, (യേ) ക്ഷത്രിയാഃ--ഏതു ക്ഷത്രിയര് 

ലഭന്തേംലഭിക്കുന്നുവോ, (തേ)-:-അവര്, സുഖിനഃടസുഖികാംതന്നെ. 
| | 9] റ] 9} ഗ്ഗ 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യദ്ൂച്ഛുയായി നേരിട്ടതും തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്വ 
| ~ ~ 

ദ്വാരംതന്നെയുമായ ഇപ്രകാരമുള്ള യുദ്ധത്തെ ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയര് സുഖി 

2 (>0@)6) 02९00072. 
| 6] ह 

(ശം_ഭാ) പ്രാത്ഥിക്കാതെതന്നെ നേരിട്ടതും തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്വഗ്ലദ്വാ 
[ ष പുര് ~ १। | 9) ॥ 

००1०0262 ഇപ്രകാരമുള്ള യുദ്ധത്തെ ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയര്, ഹേ അജ്ജുന, സു 

ഖികളല്പയോ? 

ഇപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും__ 
$ 5} 

൩൨൩. അഥ ചേത്ത്വമിമം ധമ്മ്യം സംഗ്രാമം ©> കരിഷ്യസി 

തതഃ സ്വധമ്മം കിത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്പു സി. 

അഥ-എന്നാല്, ത്വംടനി, ധമ്മ്യം-ധമ്മ്യമായം ഇമം--ഈ, സംഗ്രാമം-യൃദ്ധത്തെ, 

02 കരിഷ്യസി ചേല്ംചെയ്യുകയില്ല എങ്കില്, തതഃ--അതിനാല്, സ്വധമ്മംടനിനന്െറ ധമ്മ 

ത്തേയും കീത്തിം ചംകീത്തിയേയുംം ഹിത്വാടഉപേക്ഷിച്ച്, പാപം-പാപത്തെ അവാ 
;] 1] പ്ല ച്ചസിടനി പ്രാപിക്കും. ലു ॥ 

$ ^] 

എന്നാല് ധമ്മൃയമായ ഈ യുഭ്ധത്തെ നി ചെയ്യുകയില്ല എങ്കില്, (സ്വ 

ഗ്ുപ്രാഫ്തരിയുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുതന്നെയല്ല) നിന്െറ ധമ്മത്തേയും കിത്തിയേ 

ഡൃമുപേക്ഷിച്ച്' നീ പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) എന്നാല് നീ വിഹിതമായും ധമ്മാവിരുഭ്ധമായ്യമുള്ള ഈ 

സൃഭ്ധത്തെ ചെയ്യുകയില്ല എങ്കില് സ്വധമ്മത്തേയും., ^ 1060 ८९ 1009 മുതലായ 
)} 3 # 9) 

വരായി യുദ്ധംചെയ്തുതിനാലുണ്ടായിട്ടുള്ള കിത്തിയേയുമുപേക്ഷിച്ച് കേവലം 

പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. 
[ശ_സ] നീ സ്വധമ്മത്തെ ത്യജിക്കുന്നു എങ്കില് ധമ്മാവബോധകമായിരിക്കുന്ന (വേദാ 

ദിലക്ഷണമായ) ശാസ്ത്രത്തെ തൃജിച്ചുവനായി ഭവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വധമ്മത്തേയും കീത്തി 

@& ¬ ९० തൃജിക്കന്നതിനാല് നി പേദത്തേയും വേദോക്തകമ്മത്തേയും തൃജിക്കന്നതിനാലുള്ള പാപ 
റി $) 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടു നിനക്കു സസ്യാസഫലം ഒരിക്കലും സിദ്ധിക്കു 

ന്നരല്ല എന്നത്ഥം. 
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൩൪. അകിീത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവ്യയാം 

സംഭാവിതസ്യ ചാകിത്തിമ്മരണാദതിരി ച്ൃതേ. 

അപി ചടഅതിന്നും പുറമെ, ഭൂതാനിടജനങ്ങാം, തേടനിന്െറ. അവ്യയാംടശാശ്വ 

തമായ, അകീത്തിം ച-അകീത്തിയേയും, കഥയിഷ്യയന്തിടപറയും. സംഭാവിതസ്യ-ബഹുമാ 

നിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവന്ന്, അകീത്തിഃ-അപകീത്തി, മരണാല്ടമരണത്തേക്കാഠം, അതിരിക റ) 

തേടഅധികമായി ഭവിക്കുന്നു. 

എന്നുതന്നെയുമല്ല, ജനങ്ങറം നിനെ ശാശ്വതമായ അപകിത്തിയേ 

യും പറയുനതാണ്. ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വന്ന് .അപകീത്തി മരണത്തേ 

ക്കാഠഠ അധികം ചീത്തയാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) ദീഘകാലം നിലനിലുുന്നതായ നിന്െറ. അപകിത്തിയെ 

ജനങ്ങഠം പറയുന്നതാകുന്നു. ധമ്മാത്മാം ശുര൯. എന്നിങ്ങിനെ. തുടങ്ങിയ ഗു 

ണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളപന്ന് അപകീത്തിയേക്കാഠം ൩ 

ലൃത് മരണമാകുന്നുവെനാത്ഥം. 
അത്രയുമല്പ__ 

൩൫. ഭയാദ്രണാദുപരതം മംസ്ൃയന്തേ ത്വാം മഹാരഥാഃ 

യേഷാഞ്ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസൃയസി ലാഘവം. 

@ 1०091 യേഷാംടയാതൊരുത്തക്ക്, ബഹുമതഃ% (അഭൂഃ)-ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവ 

നായിരുന്നുവോ, (തേ) മഹാരഥാഃ-ആ മഹാരഥന്മാര്, ത്വാം-നിന്നെ, ഭയാത്--ഭയംഹേതുവാ 

യിട്ട', രണാല്--യുദ്ധത്തില്നിന്ന്, ഉപരതംടപിന്വലിച്ചവനായി, മംസൃന്തേടവി.ചാരി 
ക്കും. ഭൂത്വാ ച(ഒരിക്കല് ബഹുമാനയോഗ്യനായിട്ട്) പിന്നെ, ലാഘവംടസാരമില്പായുയ 

യെ (നിസ്സ്റാരതയെ). യാസൃയസിടപ്രാപിക്കും. 

നി ജുദ്ധത്തില്നിന്നു പി൯വലിച്ചതു ഭയംകൊണ്ടാണെന്നു മഹാരഥ 

ന്മാര് വിചാരിക്കും. ആദ്യം അവരാല് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട' 03) പി 
ന്നെ നിസ്സാരതയെ പ്രാപിക്കുസതുമാണ്. 

(ശം ഭാ) കണ്ണാദികജിലുള്ള ഭയംകൊണ്ടു നി യുദ്ധത്തില്നിന്നു പി൯ 
വലിച്ചതാണെന്നു ദുഷ്യോധനപ്രമൂതികളായ മഹാരഥന്മാര് വിചാരിക്കും. അ 
ല്യാതെ, കൃപനിമിത്തമാണെന്ന് അവര് വിചാരിക്കുകയില്ല. ആരാണ് അ 
ങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നത് ?__നി ബഹുപിധഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവനാണെന്ന് 
ആരാല് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപോ അവര്തന്നെ. ആദ്യം ബഹുമാനിക്ക 
പ്പെട്ടവനായിട്ടു നി പിന്നെ നിസ്സ്രാരതയെ പ്രാപിക്കും. (അവക്ക നീ നിസ്സാര 
നായി ഭവിക്കും.) 

[ശ_സ] ഭിഷ്ട൪, ദ്രോണര്, കണ്ണന് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കന്മാരോടു 
യുഭ്ധംചെയ്താന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അജ്ജുനന് യുദ്ധത്തില് നിന്നു പിന്വലിച്ചുത് എന്നല്ലാതെ ദയകൊ 
ണ്ടാണ് എന്നാരും വിചാരിക്കുകയില്ല. 

ൽ [രസ] ശെൌയ്യുധൈയ്യുയുദ്ധചാതൃഷ്യാദിഗുണങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് ഉ ല്ക്ടഷ്ടനാണ് അജ്ജുന൯ 

എന്നിങ്ങിനെ ബഹുമാനത്തെ പ്രാപിച്ചവന്. 
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അകിത്തിഃംഅകിീത്തിക്കു വിഷയമായിരിക്കുന്ന പുരുഷന് ഇല്ലാത്തപ്പോം ഉണ്ടാകുന്ന തിര 
) 

സ്കാരം ലാഘവംടഅവന്തന്നെ നേരിട്ടനുഭപിക്കുന്ന അവമാനം ഇതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വൃ 

ത്യാസം. 

അതിന്നും പുറമെ 

൩൬. അവാച്ചുവാദഭാംശ്ച ബഹ൮൯ പദിഷ്യന്തി തവാഹതാഃ 

02103127. 0 സാമത്ഥ്യം തതോ, ദുഃഖതരം നു കിം. 

തവടനിന്െറ, അഹിതാഃ-ശത്രുക്കാം, തവടനിനെറ, സാമത്ഥ്യം--സാമത്ഥ്യത്തെ, 

നിന്ദന്തഃടനിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു, ബഹുന്ം:വളരെ, അവാച്യയവാദാ൯ു ചടപറയുവാ൯ പാടില്പാ 

ത്ത വാക്കുകളെ, വടിഷ്യൃയന്തിം:പറയും. തതഃ--അതിലും, ദുഃഖതരം--അധികം ദുഃഖം, കിം നു 

എന്താണുള്ളത 

നിന്െറ ശത്രംക്കാം നിനെ സാമത്ഥ്യത്തെ നിന്നി ച്ുകൊണ്ടു പറയു 

വാ൯ യോഗ ല്ൃയമല്ലാത്ത അനേകവാക്കുകളെ പറയും. അതിലധികം ഭുഃഖമാ 

യിട്ടെന്താണുള്ളത്? 

(ശം_ഭാ) നിന്ദാവചനങ്ങളില്ന്റിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭൂഃഖത്തേക്കാഠം അധി 

കം കഷ്ടമായിട്ടു ചേറെ ഭൂടഖമില്ല. 

എന്നാല് കണ്ണാദികളോടു 071 യുദ്ധം ചെയ്തുന്നുവെങ്കില്_ 

൩൭. ഹതോ വാ പ്രാപ്പു १४1 സ്വഗ്ഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം 

തസ്മാടുത്തിഷ്ട കൌന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. 

ഹേ കൌന്തേയ- അല്ലയോ അജജുന, ഹതോ വാടകൊല്ലപ്പെട്ടാലോം സ്വഗ്ഗുംട 

സ്വഗ്ലുത്തെ, പ്രാപ്പപ്സിടനീ പ്രാപിക്കും. ജിത്വാ വാ-ജയിച്ചാലോ, മഹീടടരാജ്യത്തെ, ഭോ 

ക്ഷ്യസേംനി അനുഭവിക്കും. തസ്മാല്--അതുകൊണ്ടു, യുദ്ധായ-ഡുദ്ധത്തിന്നായി, കൃതനിശ്ച 

യ$ഃ--നിശ്ചയം ചെയ്തുവനായിട്ട', ഉത്തിഷ്ണ-എഴുനീല്ലക. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, നി കൊല്ലപ്പെട്ടാലോ സ്വഗ്ലത്തെ പ്രാപിക്കും; 

ജയിച്ചാലോ രാജ്യമനുഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു നീ (രണ്ടായാലും) യുദ്ധം ചെ 

ക്കാനുറച്ചുകൊണ്ടട് എഴുനില്ു,ക. 

(ശം_ ഭാ) കൊല്ലപ്പെട്ടാല് സ്വഗ്ലത്തെ പ്രാപിക്കാം. ശ്രുരന്മാരായ ക 

ണ്ലൊദികളെ ജയിച്ചാല് രാജ്യമനുഭവിക്കാം രണ്ടായാലും നിനക്കു ലാഭംതന്നെ 

എന്നഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടു നി? ഒന്നുകില് ഞാന് മരിക്കും, അല്ലെങ്കില് 

ഞാൻ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കും” എനന നിശ്ചയബുൃദ്ധിയോടുകൂടി ഷുദ്ധത്തിന്നായി 

എഴുനില്ലംക. 
യുദ്ധം സ്വധമ്മമാണെന്നു വിചാരിച്ചു യുദ്ധംചെയ്താനാരംഭിക്കുന്ന നീ എന്െറ ഈ ഉപ 

ദേശത്തെ കേറംക്കുക:___ 

൩൮. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൌ ജയാജയൌ 

തതോ യുദ്ധായ ഡുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്പുപ്യസി. 
6 व 

സുഖടുഃഖേസുഖടുഃഖങ്ങളെ, സമേട:സമമായി, കൃത്വാടചെയ്ത്' (വിചാരിച്ച്), ലാ 

ഭാലാഭൌ--ലാഭനഷ്ടുങ്ങളേയും, ജയാജയൌം-ങകയാപജയങ്ങളേയും, (സമൌ കൃത്വാ)ടസമമാ 

യി ചെയ്തി, തതഃ-അതിനന്െറശേഷം, യുദ്ധായടയുദ്ധത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്', യുജ്യസ്വടസന്ന 

9 ऋ 



൬൨ ശ്രിമത്ഭഗവല്ഗിത 

ദ്ധനാവുക. ഏവം (ചേല്) ഇപ്രകാരം നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയാണെങ്കില്, പാപംടപാപത്തെം 
ന അവാപ്ലു പ്ൃസിടനീ പ്രാപിക്കുകയില്ല. 

സുഖദുഃഖങ്ങളേഡും ലാഭനഷ്ടങ്ങളേയും ജയാപജയങ്ങളേയും സമമായി 

വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു നീ ഘുദ്ധത്തിന്നായി ഒരുങ്ങുക. എന്നാല് നീ പാപത്തെ 

പ്രാപിക്കുകയില്ല 

(ശംഭാ) സുഖദുഃഖാദികളെ തുല്യമായി__.ഒന്നില് രാഗവും മറെറാ 

ന്നില് ദ്വേഷവും കൂടാതെ__ വിചാരിച്ചു പിന്നെ യജുദ്ധത്തിന്നായി ഒരുങ്ങുക 

ഇപ്രകാരം ഡുദ്ധംചെയാല് നീ പാപഫലത്തെ അനുഭവിക്കുകയില്ല. (ഈ ©. 

പദേശം പ്രാസംഗികമാകുന്നു.) 

ശോകമോഹങ്ങളെ ക.ളയുവാ൯വേണ്ടി ഭഗവാന് *“സ്വധമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ? (അ. ൨ ശ്ലോ. 

൩൧൩൮) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ലൌകികന്യായത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതു മുഖ്യമാ 

യിട്ടുള്ളതല്പ. പരമാത്ഥദശനമാണ്” ഈ പ്രകൃതത്തില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപദേശവിഷയം. ആ 

തു മുന പറയപ്പെടിട്ടുമുണ്ട്. എങ്കിലും ശാസ്ര്രവിഷയമായ വിഭാഗത്തെ കാണി പ്പാ൯വേണ്ടി “ഏ 

ഷാ തേ? എന്നു താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്രോകംകൊണ്ട്' അതിനെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് 

ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവിഷയമായി ട്ടുള്ള ഈ വിഭാഗംകൊണ്ടു “ജ്ഞാനയോഗേന സാം 

ഖ്യാനാം കമ്മയോഗേന യോഗിനാം? (അ. ൩. ശ്രോ. ൩) എന്നു മേലില് പറയപ്പെടുന്ന നിഷ്ണാദ്വ 

യവിഷയമായ ശാസ്ത്രം സൃഗ്മാഹ്യയമായി ഭപിക്കുന്നതാണ് . ഈ വിഭാഗംകൊണ്ട് ശ്രോതാക്കന്മാക്കി 

അത് അധികം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സ്റിലാവുകയും ചെയ്കും. അതിനാല് ഭഗവാന് പറയുന്നു:__ 

൩൯. ഏഷാ തേഭിഫിതാ १४००९०१) ബുദ്ധിയ്യോഗേ ത്വിമാം ശൃണു 

ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാത്ഥ കമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യയസി 

ഹേ പാത്ഥടഅല്പയോ അജ്ജുന, തേടനിയക്ക്ം അഭിഹിതാ-ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടി 

, 388, ഏഷാ--ഇത് , സാംബ്ലയേ--ആത്മതത്ത്വവിഷയത്തില് (ഉള്ള) ബുദ്ധിഃ--ബുഭ്ധിയാകുന്നു. 

യയാ ബുഭ്ധ്യാ-യാതൊരു ബുദ്ധിയോടു, യുക്തഃ-കൂടിയവനായാത്, കമ്മബന്ധം-കമ്മത്തി 

നാല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധത്തെ, പ്രഹാസൃസി-നി ഉപേക്ഷിക്കുമോ, (താം) അങ്ങിനെയു' 

കള യോഗേ തു--യോഗവിഷയത്തിലുള്ള, ഇമാം--ഇതിനെ (പറയുവാന് പോകുന്ന ഈ ബു 

ദ്ധിയെ), ശൃണും--കോംക്കുക. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഇതുവരെ ഞാന് നിനക്കുപദേശിച്ചത്' ആത്മ 

തത്ത്വപിഷയമായ ബുദ്ധിയാകുന്നു. ഇനി യോഗവിഷയമായിട്ടള്ളതിനെ കേട്ടാ 

ലും. ഈ (യോഗ) ബൃദ്ധിയോടുകൂടിയവ൯ ആയിട്ടു ഗീ കമ്മബന്ധത്തെ ഉ. 

പേക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു 

(ശം_ഭാ) നിനക്ക് ഇതുവരെ ഞാനുപദേശിച്ചുതു പരമാത്ഥവസവി 

നെറ വിലേകവിഷയത്തിലുള്ള ബുദ്ധി__സംസാരത്തിന്നു ഹേതുക്കളായ ശോ 

കമോഹാദിദോഷങ്ങളുടെ നിവൃത്തിക്കു സാക്ഷാല് കാരണമായ ജ്ഞാനം 
ആകുന്നു. ഇനി കമ്മയോഗത്തിലുളള ഈ ബുദ്ധിയെ കേട്ടാലും. (എങ്ങി 

നെയിരിക്കുനനതാണ് ആ കമ്മയോഗം?) ജ്ഞാനപ്രാഫ്ഠിക്കു സാധനമായും. 

ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ. നശിപ്പിച്ചു സക്തികൂടാതെ ഈശ്വരാരാധനമായിട്ടുളള കമ്മാനു 

ഷഠാനമായും, സമാധിയോഗമായും, ഇരിക്കുന്ന കമ്മയോഗത്തിലുള്ള ബുദ്ധി 



9. 
൨.൦ അധ്യായം ൬൩ 

യെ കേട്ടാലും. അതില് അഭിരുചി 22513 |) ८5812.) 12601908} ആ ബുദ്ധി 

യെ സ്തൃതിക്കുന്നു. യോഗവിഷയമായ ബുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചാല് പീന്നെ നീ 

ധമ്മാധമ്മമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന കമ്മബന്ധത്തെ ഉപപേക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു. 

ഈശ്വരപ്രസാദത്താല് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതിന്നുശേഷമേ അതു സാധിക്കുക 

യുള്ള എന്നഭിപ്രായം. 

[ശ_സ] “വേദാവിനാശിനം നിത്യം? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രാമ്ഞോ 

നിക്കു ചെയ്യേണ്ടതായി ട്ടു യാതൊന്നുമില്ല എന്നുപപാദിച്ചിട്ട് ९२७३ 190 “സ്വധമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ? 

എന്നും മററുമുള്ള ദ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ട്' അങ്ങു പിന്നേയും കമ്മംതന്നെയാണ് വിധിക്കുന്നത്. ദുഃഖ. 

ഭൂയിഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങളെ ആസകലം സന്ൃസിച്ചു സ്വസ്ഥമായി രിക്കുന്നതാണ്' പരമാത്ഥ 

ത്തില് സുഖം, ശരിതന്നെ. ഇവ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനംതന്നെഷാണ്.” ഞാന്, എന്റെറ എന്നും മററുമുള്ള 

സംസാരഭൂമത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ആരുഡവിഷയമാകുന്നു;ു ആരുരുക്ഷ്ൃവിഷയമല്ല. 

മുമുക്ഷ്യക്കളായവക്കു കമ്മത്തേയും, തത്സന്യറസമാഗ്ുത്തേയും, മനസ്സിലാകുന്നതിന്നുവേണ്ടി കമ്മസന്യറ 

സപിഷയത്തിനേറയും കമ്മയോഗവിഷയത്തിനേറയും വിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, കമ്മാനു 

ഷ്്ാനക്രമത്തെ ബോധി പ്പിക്കുന്നതിന്നുമായി ഭഗവാന് പഠറയുന്നു:__ 

സാംബ്ലേ__ബ്ര്മവിത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന ജൂഷികഠം വഴിപോലെ പഠിക്കുന്നതു സാഖ്യയ__ 

०102118] എന്നത്ഥം. ആ 0५००] (പരവിദ്ദ)കൊണ്ടു യാതൊന്നാണ് “തദദ്രേശ്യമഗ്രാഫ്യം? എന്നി 

ങ്ങിനെ പ്രതിപാടിക്കപ്പെടുന്നത് അതു സാംബ്യം__നിവ്വിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മം. ഏഷാ 

സാംഖ്ലേടഅവ്രകാരമായി രിക്കുന്ന പരബ്രമവിഷയത്തില് 4ന ജായതേ മ്രിയതേ? എന്നും മററുമുള്ള 

ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു യാതൊരു ബുദ്ധിയാണ്' നിനക്കുപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് __ബ്രഹ്മവിഷയമാ 

യി മുമ്പ് യാതൊരു ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഞാന് നിനക്കുപദേശിച്ചിട്ടള്ളത്_ആ ജ്ഞാനം ആരരുഡ 

നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആരുരുക്ഷൃവപിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ആരുരുക്സയവായിരി 

ക്കന്ന നിനക്ക്” ചിത്തശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട കമ്മയഷയോഗംതന്നെയാണ് കത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രഭ്ധ 

യോടുകൂടിയും ഈശ്വരാപ്പുണദ്ബുദ്ധിയോടുകൂടിയും അഭിമാനംകൂടാതേയും ഫലേച്ചുകൂടാതേയും സു 

61686108 1819 സമബുദ്ധിഷോടുകൂടിയും കമ്മയഷോഗംതന്നെഷാണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്റ്യെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള 

ത് ജ്ഞാനയോഗമല്ല. 4ബുദ്ധിയ്യോഗേ ത്വിമാം ശൃണു"ടഇവ്രകാറരം നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള' കമ്മ 

യോഗത്തില് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ബുദ്ധിയെ__ ജഞാനത്തെ__കേട്ടാലും. “ബു 

ഭ്ധ്യാ യുക്തോ....പ്രഹാസ്യസി”ടഅങ്ങിനെയുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനായിട്ട് നീ താഴെ ഉപദേശി 

ക്കുന്നപ്രകാരം കമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കില് നിനക്കു സവ്വൃകമ്മബന്ധങ്ങളേയുമുപേക്ഷി 

പ്പാന് കഴിയും. വൈദികമായ കമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചിത്തശുദ്ധിയില്നിന്നുല്പന്നമായ 

അകര്ത്രാത്മവിജ്ഞാനബ്ലംകൊണ്ടു ബസ്ധകങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളില്നിന്നു നീ മുക്തനായി =, 

വിക്കുമെന്നത്ഥം. 

അതിന്നും പുറമെ 

9 2 ९ 2 | 2 1) ॐ) @0. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്ത്ി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ 
| 

സ്വല്പമപ്പയസ്യ്യ (कणत) ത്രായതേ മഹതോ ഭയാല്. 

ഇഹാ-ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാഡ്യണമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മയോഗത്തില്ം 
റിക ശമി {] । റ റി | അഭിക്രമനാശഃ ന അസ്തി--ആരംഭനാശമില്ല (തുടങ്ങിയതു നിഷ്ണുലമാവുകയില്ല.) വ്രത്യവാ 

യടപ്രതൃയവായം എന്ന ദോഷം, ന വിദ്കുതേടജല്ല. അസ) ധമ്മസ്യ--ഈശചരാരാധനാത്ഥ 
റി ॥ ാഗ ¶ ¬ റി സ യ്യാ ൭ റി മായിട്ടുള്ള ഈ കമ്മയോഗത്തിനെറ, സ്വല്പം അപിട:സ്വല്ലമായാലും (ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അം 

] ;] 

ശം കുറച്ചുമാതൃരമായാലും), മഹതഃ-വലിയതായ, ഭയാല്--സംസാരഭയത്തില്നിന്ന്', ത്രായ 

തേടരക്ഷിക്കുന്നു. 



പ ലി 
൩൬൪ ശ്രിമതല്ഭ്ഥഗവല്ഗിത 

ഈശ്വരാരാധനാത്ചഥമായിട്ടുള്ള ഈ കമ്മയോഗത്തില് ആരംഭനാശമോ 

(പ്രയത്ഥനാശമോ), തുടങ്ങിയതിനെ മുഴ പനാ.ക്കാഞ്ഞാലുള്ള ദോഷമോ ഇല്ല. 

ഈ നിഷ്ടാമകമ്മയോഗത്തിനൊ സ്വല്ലാംശംക്ൂടി മഹത്തായ സംസാരഭയ 
9) 5) 

ത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു. 
(ശം_.ഭാ)"മോക്ഷമാഗ്ലമായിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മയോഗത്തിരു കൃഷി മുത 

१ ൽ ി ए <) റി > © ८ യത് ;) [9] > ലായ കമ്മങ്ങളെ പ്പോലെ, ആരംഭിച്ചുതിന്ന് (ആരംഭിച്ച പ്രയത്തത്തിസ്ത് ) ന 
റൂ १. റൂ 

ശമില്ല. കമ്മയോഗവിഷയമായ ആരംഭത്തിനെറ ഫലത്തിന്നു യാതൊരു സം 
() ५ ററ റി ॥ ^) റൂ 

ശയവുമില്പ എന്നത്ഥം. അതിന്നും പുറമേ ഈ വിഷയത്തില്, ചികിത്സയ്ക്കു 

ങഭാവൃനാതൂപോലവെ, ദോഷഫലമുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാല് ഈ കമ്മയോഗസം 

ബന്ധമായിട്ട കാച്ചു വല്പതുമനുഷ്ണിക്കപ്പെട്ടാലും അത് ജനനമരണലക്ഷണമാ 
യ മഹത്തായ സംസാരഭയത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു. 

മുന്വിവരിക്കപ്പെട്ട സാംബ്യവിഷയമായും യോഗവിഷയമായയമുള്ള ആ ബുദ്ധി താഴെ പറയു 

ന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു:__ 

൪൧. വ്യവസായാത്മികാ ബൃദ്ധിരേകേഹ കുരുനന്ദന 

ബഹുശാഖാ ഹ്യയനന്താശ്ച ബുദ്ധയോവ്യവസായിനാം. 

ഹേ കുരുനന്ദനടഅല്ലയോ കുരുവംശജ, (അജ്ജുന), ഇഹംഈശ്വരാരാധനലക്ഷ 

ണമായി രിക്കുന്ന കമ്മയോഗത്തില്, വൃവസായാത്തികാഷടനിശ്ചയസ്വരൂപമായ (പരമേ 

ശ്വരഭക്തികൊണ്ടുതന്നെ ഞാന് നിശ്ചയമായി സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു നിവത്തിക്കും 

എന്ന നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയ) ബുദ്ധിഃ-ബുദ്ധി, ഏകാ ഹിടഒന്നേ ഉള്ള. അവ്വവസായി 

നാം (തു)-എന്നാല് നിശ്ചയബുഭ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ (ഈശ്വരാരാധനത്തില് ബഹിമ്മുഖ 

ന്മാരായ കാമികളടെ], ബുഭ്ധയഃ--ബുദ്ധികഠംം ബഹുശാഖാഃട(കമ്മഫലഗുണഫലത്വാടിപ്ര 

കാരഭേദം ഹേതുവായിട്ടു”) പല ശാഖകളോടുകൂടിയവയായും, അനന്താഃ ചട(കാമങ്ങഠം അ. 

റനന്തങ്ങളാകയാല്) അവസാനമില്പാത്തവയായും, (ഭവന്തി) ഇരിക്കുന്നു. 

അല്പയോ കുരുവംശജ, ഈശ്വരാരാധനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മ 

യോഗത്തില് നിശ്ചയസ്വരൂപമായ ബുദ്ധി ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ള. എന്നാല് 

ഡിശ്ചയബൃദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ ബൃദ്ധികഠം പല ശാഖകളോടുകൂടിയവയായും 

അനേകങ്ങള്കാഷയുമിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മോക്ഷമാഗ്ലത്തില് നിശ്ചയസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതായിട്ട' ഒരു 

ബുദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ള. തദ്വിപരീതമായിട്ടുള്ളതും വളരെ ശാഖകള്മോടുകൂ 
ടിയതുമായ അമന്മയബുദ്ധികഠംക്ക് അതു ബാധകവുമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, 

ആ ഏകബ്ുദ്ധി ശരിയായ പ്രമാണംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാല് 

ഇതിന്നു വിപരിതമായിട്ടുള്ള അന്യബുദ്ധികറം അനോകങ്ങള്രായിരിക്കുനു. ഈ 
ക. തനെ നിനി തത്തന്ന ~~ ~~~ [ 

# (ശ_സ) “മനോ ഹി ദ്വിപിധം പ്രോക്തം ശ്രദ്ധഞ്ചാതൂഭ്ധമേവ ചഃ; അശുദ്ധം കാമസമ്മല്ം 

ശുദ്ധം കാമവിപജ്ജിതം? എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം കാമസമല്ലാദിദോഷങ്ങം നീങ്ങി ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന 

തിനാല് ഈശ്വര൯തന്നെ വമുക്ക പരമഗതി എന്ന നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധി__പരമാത്ഥവസ്മ 
}) 1 

(] ലി] 
हस 

വിനെറ തത്ത്വം ഇസതാണെന്നു നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ജഈശ്വരനെത്തന്നെ ആശ്രയി 

ച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ബുദ്ധി. 



 .--22 ച്ച യം ൬൫൭ 

ബൃഭ്ധികളുടെ ശാഖാഭേദങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുനനതീനാല് സംസാ 
രം അവസായമില്ലാതേയും വിസ്കാരമായും ഭവിക്കുന്നു. എങ്കിലും പ്രമാണം 
കൊട്ടെണ്ടായിട്ടുള്ള വിപചേകബുദ്ധികൊണ്ട് , അനന്മശാഖകളോടുകൂടിയ ഈ 
ബുദ്ധികറം ഇല്ലാതാകുമ്പോഠം സംസാരവും നശിക്കുന്നു. അനേകശാഖകങളാ 
യിരിക്കുസതില്തനൌെ ബഹുവിധഭേദങ്ങളുള്ളതിനാല് നിശ്ചയബുഭ്ധിയില്ലാത്ത 
വരുടെ__പ്രമാണജനിതമായ വിലേകബുഭ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ_ബൃദ്ധികാഠം അ 
നന്തങ്ങളായുമിരിക്കുന്നു. 

വൃയവസായാത്മികയായ ബുദ്ധി ആക്കില്ലയോ അവക്ക് _ _ 

൪൨. യാമിമാം പുഷ്ട്രിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യവിപശ്ചിതഃ 

വേദവാദരതാഃ പാത്ഥ നാന്യദസ്മിതി 01961098. 

൪൩. കാമാത്മാനഃ സ്വഗ്ലപരാ ജന്മകമ്മഫലപ്രദാം 

ക്രിയാവിശേഷബഹുലാം ഭോഗൈശ്വയൂഗതിം പ്രതി. 

രര. ഭോഗൈശ്വയ്യപ്രസക്താനാം തയാപഹ്ൃതചേതസാം 

൮ൃ)വസായാത്മികാ ബുദ്ധിഃ സമാധൌ ന വിധീയതേ. 

ഹേ പാത്ഥടഅല്പയോ അജജ്ുന, വേദവാദരതാഃട വേദത്തില് ഫലത്തെ പറയു 
ന്ന വാക്യങ്ങളില് (അത്ഥവാടത്തില്) പ്രീതിയുള്ളവരും, ന അന്മയല് അസ്തി ഇതി 01081098 = 
(സ്വഗ്ലുത്തേക്കാഠം മേലെയായി) വേറെ (പ്രാപ്്യമായിട്ട' ഈശ്വരതത്ത്വം) ഒന്നില്പ എന്നു 
പറയുന്നവരും, കാമാത്മാനഃ-(പുത്രമിത്രകളത്രാദികളില് ഉള്ള) ആശകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കു 
ന്ന മനസ്സ്സോടുകൂടിയവരും, സ്വഗ്ഗുപരാഃ-സ്വഗ്ുംതന്നെയാണ്' എല്പാററിലും ത്രേഷ്ടമായ 
പുരുഷാത്ഥമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരുമായ, അവിപശ്ചിതഃട-അവിവേകികാം (१०००००९) 
ഭോഗൈശ്വയ്യുഗതിം 10} =७&0690002 ००3७8 പ്രാപിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി, ക്രിയാവിശേ 
ഷബഹുലാംടഅനേകകമ്മങ്ങളെപ്പററി പറയുന്നതും, ജന്മകമ്മഫലപ്പദാംജന്മത്തേയും കമ്മ 

ത്തേയും കമ്മഫലങ്ങളേയും കൊടുക്കുന്നതും, ०१९९०2० ഇമാംട(ഫലമില്പാത്ത) പുഷ്ണുങ്ങാം 
മാത്രമുള്ള വ്ൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെയിരിക്കുന്നതുമായ ഇപ്രകാരമുള്ള, യാം വാചം-യാതൊരു വാ 
ക്കീനെ, പ്രവടന്തിടപറയുന്നുവോ, തയാ-ആ വാക്കിനാല്, അപഹൃതചേതസാം-അപ 

ഹരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്ുകളോടുകൂടിയവരും, ഭോഗൈശ്വയ്യപ്രസക്താനാംംഭോശഗൈശ്വയ്യുങ്ങ 

ളില് ആശയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവരുമായ അവക്ക്, വൃയവസായാത്മികാ ബുദ്ധിടേനിശ്ച 

യസ്വരുപത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധി, സമാധൌ-പരമേശ്വരധ്യാനവിഷയത്തില് (ചിത്തൈ 
കാഗ്രയത്തില്)ം ന വിധീയതേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

പേദത്തിലുള്ള അത്ഥവാഭദത്തില് തല്പരന്മാരും. സ്വഗ്ശത്തേക്കാഠം പേ 

റെ വിശേഷഫലമില്ലെന്നു പറയുന്നവരും, കാമാകലിതചിത്തന്മാരും സ്വഗ്ഗംത 
ന്നെയാണ് പരമപുരുഷാത്ഥമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരുമായ അവിപേകികറം ഭോ 

ഗൈശ്വയ്യങ്ങളെ [,സിദ്ധിപ്പാനായിക്കൊണ്ട് അനേകകമ്മഭേദങ്ങളെപ്പുറി പ 

റജുന്നതും ജന്മത്തേയും കമ്മത്തേയും കമ്മഫലത്തേഡും കൊടുക്കുന്നതും ഫലമി 
ല്ലാതെ ००4० മാത്രമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷംപോലെ വിളുങ്ങുന്നതുമായ വാക്കുകളെ പ 
०2४02. ആപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകളാല് അപഹ്ൃൃതചേതസ്സകളായും ഭോഗൈശ്വ 



> ६ 
ന്നന്ന ശീമത്ഭഗപല്ഗീ ത 

യുങ്ങളില് ആസക്ഷതിഷുള്ളവരായും ഇരിക്കുന്ന അവക്കു പരമേശ്വരധ്യാനവി 

ഷയത്തില് നിശ്ചയസ്വരൂപയായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

ഭാ ിച്ചിരിക്കുന ക്ഷംപോലെ ശോഭിക്കുന്ന കേററാക്കുവാ൯ (ശം ഭാ) ,പൃഷ്ട്ിച്ചരിക്കുന്ന പൃക്ഷംപോലെ ശോ; ന്നതും & 

മാത്രം വഒരെ രസമുള്ളതുമായ (പറസുവാ൯ പോകുന്ന! ഈ വാക്കുകളെ പറയു 

012. ആര്? അല്പബുദ്ധികറം, അവിവേകികഠം__(അവര ഫങ്ങിനെഡുള്ള 

വര്?)__പലവിധ അത്ഥവാദങ്ങളേഷും 06102072 5एो२&2> ^‰० ७१०००८८९) 1) 38 

നാതായ വേടവാക്യങ്ങളില് തല്പരമന്മാരും സ്വഗ്ഗൂുപശ്വാദിഫലങ്ങറംക്കു സാധന 

ഭൂതങ്ങളായ കമ്മങ്ങളേക്കാഠം മേലെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നു പറയുന്നവരും, 
ന ഡു) $ ലി] 

കാമസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവരും, സ്വഗ്ലമാണ് പരമപുരുഷാത്ഥമെന്നു വിചാര 

ക്കുന്നവരുമാകുന്നു. ജന്മത്തെത്തന്നെ കമ്മഫലമായി കൊടുക്കുന്നതും, ഭോഗൈ 

ശ്വയ്യുപ്രാപ്പിക്കു സാധന്ഭൂതങ്ങളായ അനേകകമ്മവിശേഷങ്ങളെപ്പുററി പറയു 
ठ) ~ ൨! 

2) 

ന്നതുമായ വാക്കുകമെ അവര് പറയുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള മൂഡന്മാര സംസാര 

ത്തില്ത്തന്നെ കിടന്നു തിരിഘുന്നുവെനഭിപ്രായം. ഭോഗൈശ്വയുങ്ങഠം അത്യാവ 
റി 9) (>) )} 9} 4} ^} 

ശ്യങ്ങളാണെന്നു വിചാരിച്ച് അവയില് ആസക്തിയോടുകൂടിയവരും ക്രിയാവി 

ശഷ്ബഹുളങ്ങളായ വാക്കുകളാല് മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിചേകജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ 

വരും ആയവക്കു സാംഖ്യവിഷയമായിട്ടോ യോഗവിഷയമായിട്ടോ ഉള്ള മൂഡ 

ജ്ഞാനം അവരുടെ (സമാധിയില്) അന്തഃകരണത്തില് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പു 

രുഷനന്െറ ഭോഗാനുഭവത്തിന്നായി സവ്വവും യാതൊന്നിലാണ് ശേഖരിച്ചു 

വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതു സമാധി __അതന്ത്കരണം. ബുദ്ധി എന്നത്ഥം. 
4 | പി 

യജ്ഞം മുതലായ കമ്മങ്ങാക്കു ശ്രേഷ്ടമായ ഫലം സ്വശഗ്ലാദികളാണെന്നുംം അവഷ | ऊत) 

ന്ന് പുത്രമിത്രകളതരധനധാസ്യ്യാദിവസ്തുക്ളൊയ അനേകം ഫലങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും മററും വേദത്തില് 
൨. ച? 

ഫപങ്ങളെപ്പററി പറയുന്ന അത്ഥവാദത്തെ കേട്ട ഭോഗൈശ്വയ്യുങ്ങളില് ആസക്തിയോടുകൂടിയും 
{) त ഥ് 2 റി ഗി ४ ത്ഥ: രര 9 റൂ 

അവയാല് ആകഷിക്കപ്പെട്ട മനസ്തോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്നവന്ന്' ആത്മസ്വരൂപണ്ഞാനത്തില് പ്രവൃത്ത് 

യുണ്ടാവുകയില്ലെന്നു താല്പയ്യും. 9 
१ + 

അവിപേകികളായ കാമാത്മറക്കറംക്കണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ ഭഗവാന് പറയന്നു: 

൪൫. ത്രൈഗുണ്യവിഷയാ 6139 നിസ്രരൈഗുണ്യോ ഭപാജ്ജുന 
१) र ॥ 5) | । ध & 

02}3-1603-19 നിത്യസത്ത്വസ്ഥോ നിയ്യോഗക്ഷേമ ആത്മവാനു. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, &01308= 0013600०) = ത്രൈഗുണ്ദയവിഷയാടകാ 

മികളായ അധികാരികഠംക്കു വിഷയമായ കമ്മഫലസംബന്ധത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്നവയാ 

കുന്നു. (ത്വം തു]-എന്നാല്, നി, നിസ്ര്യൈഗണ്യഃടനിഷ്ണാമനായും, നിദ്പവന്പവഃടസുഖടൂഃഖശി 

തോഷ്ണ്ാദിദ്വന്ദധ്വങ്ങളില്ലാത്തവനായും, നിത്യസത്ത്വസ്ഥഃ-എന്നും സത്ത്വനിലയില് സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്നവനായും (മധെയ്യത്തെ അവലംബിച്ചവനായും) നിയ്യോഗകേഷ്മഃ-:യോഗക്കഷേമ 

ങ്ങളില്ലാത്തവനായും (പ്രാപിക്കാത്തതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതു യോഗം, പ്രാപിച്ചതിനെ പാ 

ലിക്കുന്നതു ക്ഷേമം), ആത്മവാന്൯-അപ്രമത്തനായും, ഭവംഭവിക്കുക. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, പേദങ്ങറം ത്രിഗുണങ്ങളെ (കാമയകമ്മഫലത്തെ) 
ട്ട 

പററി പ്രതിപാടിക്കുന്നപയാകുന്നു. എന്നാല് നീ നിഷ്ടാമനായും സുഖടുഃഖൊ 



¢) 
- - 99 അധ്യായം ൬൭ 

ദിദ്വന്ദ്വരഹിതനായും എപ്പോഴും സത്ത്വഗുണത്തില് സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നപനാ 

യും യോഗക്ഷേമരഹിതനായും അപ്രമത്തനായും ഭവിക്കുക. 

(ശം_ഭാ) പേടങ്ങാം & സംസാരവിഷയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവയാക 
ന്നു. എന്നാല് ന്! സംസാരത്തില് (ത്രൈഗുണ്യത്തില്) നിന്നു മോചിച്ചുവ 

നായി ഭവിക്കുക__നിഷ്ടാമനായി ഭവിച്ചാല്യമെന്നത്ഥം. അന്യ്യോന്യവിരുദ്ധ 

ങ്ങളായ പദാത്ഥങ്ങറം ദ്വന്പ്വങ്ങാം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവ സുഖടുഃ 

ഖങ്ങാഠംക്കു ഹേതുക്കുള്കാകുന്നു. അവയില്നിന്നു വേവ്യിട്ടവനായി (05) 103 109 

യി) ഭവിച്ചാലും. നീ എന്നും സത്ത്വഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചവനായി ഭവിച്ചാലും. 

കൈവശമില്ലാത്തതിനെ സമ്പാദിക്കുന്നതു യോഗം; സന്ധാദിച്ചതിനെ രക്ഷി 
ക്കുന്നതു ക്ഷേമം ഇങ്ങിെ യോഗക്ഷേമപ്രധാനനായവന്നു ശ്രേയസ്രമായ 

അനുഷ്ടാനം പ്രയാസമാകയാല് നീ യോഗക്ഷേമങ്ങളില്ലാത്തവനായി ഭവിക്കു 

ക. നീ അപ്രമത്തനായയമിരിക്കുക _ മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങാംക്കു പശമാക്കാതി 
രിക്കുക __എന്നത്ഥം. നീ സ്വധമ്മത്തെ അനുഷ്ടിക്കുഷ്വോഠം ഇതാണ് നിനക്കു 
ഒഒ ഉപദേശം. 

[ശ_സ] വേദവാക്യങ്ങളുടെ താല്വയ്യും മനസ്സിലാക്കാതെ അത്ഥവാദങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു മോഹിത 

ന്മാരായിരിക്കുന്ന കാമികംക്കു യോഗബ്ുഭ്ധിയുണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നും, തന്നിമിത്തം ഈശ വരപ്രസാദ 

മുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും, അതുഹേതുവായി ട്ടുതന്നെ അവരുടെ സംസാരം നശിക്കുന്നില്ല എന്നും പ്രതി 
പാഭിച്ചതിന്െറശേഷം ഇപ്പോം യോഗബുദ്ധിഷോടു കൂടിയവരും ഇരശ്വരപ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ടു ക 
മ്മം ചെയ്യുന്നവരുമായ കേവലം മുമുക്ഷുക്കഠം പ്രരോചനവാക്യങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു മോഹത്തെ പ്രാപിക്ക 
രുതെന്നും, ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രാപ്തിയില് സമബുദ്ധികളായി ശ്രദ്ധാഭക്തികളോടുകൂടി ഈശ്വരാരാധനാത്മ 
കമായ വൈദി കകമ്മത്തെ ചെയ്യണമെന്നും സ്പൂചിപ്പ്യിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു:__ 

വേദത്തില് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളെല്ലാം സാസാരത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കന്നവയാകുന്നു. 

അതില് നീ മോക്ഷത്തെ ഇച്ചിച്ചുകൊണ്ടു യോഗബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനായി ഡ്വധമ്മത്തില് പ്ര 
വൃത്തനായി നിസ്ര്ൈഗുണ്യനായി ഭവിക്കുക__ രചിപ്പിക്കുന്നതായ ശ്രൂതിവാകൃങ്ങളില് നിന്നും, രാഗ 
ദ്വേഷാദികളില്നിന്നും, രാഗദ്വേഷങ്ങം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളില്നിന്നും, തല്ഫലങ്ങളില് 

നിന്നും നിവൃത്തനായി ഭവിക്കുക എന്നത്ഥം. നിദ്വ്വന്ധ്വഃടരാ ഗദ്വേഷാദിദോഷങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കു 
ന്ന ഇഷ്ടാനിഷ്ണപദാത്ഥങ്ങളാണ്” ദ്വന്ദ്വശബ്ദംകൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്നത്. അവയില് സമബുഭ്ധി 

യോട്ടകൂടിയവനായി അവയില്നിന്നു നിവൃത്തനായി ഭവിച്ചാലും. നിത്യസത്ത്വസ്ഥദടനിത്യം സത്ത്വ 

ഗുണത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനായി 'ഭവിക്കുക__വിവേകംം വൈരാഗ്യം, ശമം, ദമം മുതലാ 

യവയില്തന്നെ എപ്പോഴും സ്ഥിതിചെയ്യുക__ എന്നര്ഥം. നിയ്യോഗക്ഷേമഃ-യോഗക്ഷേമപരനായി 

ടള്ളവന്നു രാഗദ്വേഷാദികളണ്ടാകുന്നു. അപ്പ്യോഠം ശമദമാദികം പറപറക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം 

സാധവവിക്ച്കിത്തി വരുന്നു. സാധനവിക്ഛിത്തി പന്നാല് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് 

02 ക്ഷുവായവന് യോഗക്ഷേമങ്ങം കൂടാതെയിരിക്കണമെന്നത്ഥം. ആത്മവാ൯-ശ്രവണദ്ധ്യാനകി 

ത്തനാദിപിഹിതകമ്മങ്ങളില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനായി ഭവിക്കുക__നിശ്ചലചിത്തനായി ഭപി 
ക്കക__.എന്നത്ഥം. 

വേദോക്തങ്ങളായ കമ്മങ്ങളില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനവധിഫലങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കുവാന് 

പാടില്ല എങ്കില് പിന്നെ അവയെ ഇരശ്വരാപ്പൂണമായി അനുഷ്ടിച്ചിട്ടെന്താണ്” കായ്യും?__.പറയാം. 
കേറംക്ക__ 

൪൬. യാവാനത്ഥ ഉദപാനേ സവ്യതഃ .സംപ് ലുതോദകേ 
താവാ൯ സവേഷ്യ പേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതംഃ. 

കം താക 

# (ആ) കമ്മകാണ്ഡം എന്നത്ഥം. 



> © ൬൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

ഉദപാനേടസ്സാനം പാനം മുതലായ കായ്യുങ്ങാംക്കു സ്വല്പജലമുള്ള കിണ൨ കുളം മു 
തലായവയില്, യാവാന് അത്ഥഃ എത്രത്തോളം പ്രയോജനമുണ്ടോ, താവാ൯--അതെല്ലാം 
സവ്വൃതഃ സംപ് ലുതോദകേടഎല്ലാ ദിക്കില്നിന്നും ജലം വന്നുചേരുന്ന അതിവിസ്കാരാ,ള്ള 

ജലാശയത്തില് (ഒരു ടിക്കില്തന്നെ),(യഥാ ഭവതി)-എപ്രകാരമാണുണ്ടൊകുന്നത്, (ഏവം) 
അപ്രകാരംതന്നെ, സപ്വേഷു വേദേഷു-വേദോക്തങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളിലും, (യാവാവ 
ത്ഥഃ)--അതാതു കമ്മഫലരൂപമായ പ്രയോജനമെത്ൃരത്തോളമുണ്ടോ, (0221002 സവ്വഃ അപി) 

അതെവപ്പാംം വിജാനതഃംനിശ്ചയാത്മികയായ (വ്യവസായാത്മികയായ) ബുദഭ്ധിയോടുകൂടി 
2) സ്യ क ;| 0 റ റ] ച! 2 യ, ബ്രാഹ്മണസ്യബ്രഹ്മനിഷ്കന്ന്, ഭവതിടകണ്ടാകുന്നു. 

017909० 1900908} 80088 = സ്വല്ലജലാശയങ്ങളായ കളം കിണറു മുതലായ . 
വയെക്കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പ്രയോജനമുണ്ടോ അതെല്ലാം വലിയ ജലാശയ 
ത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ പേദോക്തങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെക്കൊട്ടെ ത 
ത്തതകമ്മഫലരൂപമായ പ്രയോജനമെത്രത്തോളമുണ്ടാകുന്നുപോ അതെല്ലാം 
ആത്മതത്ത്വസ്വരൂുപനിശ്ചയമുള്ള (നിശ്ചയാത്മികയായ ബുഭ്ധിയോടുകൂടിയ) 
ബ്രഹ്മനിഷ്ന്നുണ്ടാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ലോകത്തില് സ്ത്റാനം പാനം മുതലായ പ്രയോജനം കഷം 
കിണറു മുതലായവയില്നിന്ന് എത്രത്തോളം സിഭ്ധിക്കപ്പെടുന്നുപോ അതെ 
ല്യാം നാലുഭാഗത്തുനിന്നും ജലം വന്നുചേരുനാ വിസ്കാരമുളള ജലാശയത്തില് 

. റൂ 5) ) <) ~} १ (അല്ലെങ്കില് സമുദ്ൂത്തില്) നിന്നു സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. കിണ മുതലായവയില് 
0910118 സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഫല (പ്രയോജന) മെല്ലാം ഏരിയില് (അല്ലെയില് 

9) റ 9] १ ॥ 1) $ ॥ സമുദ്രത്തില്) നീന്നു സദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതില് അന്തഭപിക്കുന്നു എന്നത്ഥം. (വലി 
യ ജലാശയത്തിനെറ സഹായംകൊണ്ടു മുമ്പറഞ്ഞ അനേകം സ്വല്ലകാഡുന്ദ 
98. സാധിക്കുന്നതിന്നുപുറമെ കൃഷി മുതലായ വലിയ കായ്യങ്ങളേഷും സാധി 
ക്കാമെന്നു താരപയ്യം). അപ്രകാരം തന്നെ ചേദോക്തങ്ങളായ കമ്മങ്ങളില്സനി 
ന്ന് എന്തെല്ലാം ഫലമാണ് സ്ിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം പരമാത്ഥതത്ത । 
ത്തെ അറിയുന്ന സന്ധ്യാസിയുടെ സമുദ്ൃസ്ഥാനമായ (സവ്വതഃ സംപ് ലൃതോദ 
കസ്ഥാനീയമായ) വിജ്ഞാനഫലത്തില്നിന്നു സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു__കമ്മഫല 

2 1) 9) 5} ൦ र 2 ഡു. । മെല്ലാം പിജ്ഞാനഫലത്തില് അതന്തഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നത്ഥം. ശ്രുതിഷും 
താഴെ പറയുംപ്രകാരം പറഴുന്നു__യഥാ കൃതായവിജിതായാധരേയാഃ സംയ 

$ ५ ഹു § ത്ത്യേവമേനം സവ്യം തദഭിസമേതി യല് കിഞ്ചില് പ്രജാഃ സാധു കവന്തി ഡസു ക 
ത്ത 

റി റ ദ്വേദ ९८४ സ വേദ_സദ്വിഷയമായി ജനങ്ങറം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവോ 
६ 9} അതെല്ലാം, അവന് (രൈക്വഃ) അറിഞ്ഞതിനെ = ०) 9109 അറിയുന്നുവോ അ 

വന് പ്രാപിക്കുന്നു? (229. ഉ. ത. ൧. ठ.) “സവ്വം കമ്മാഖിലം പാത്ഥം ജ്ഞാനേ പ 
രിസമാപ്യതേ-സകലകമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തില് അതന്തഭപിക്കുന്നു? (ആ. ൪. 
'ശ്രോ. ൩൩) എന്നു മേരു പറഴുന്നതുമാകുന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാനനി 39. തു ക [ 1“ 1 १ 

& (ശ്രീ) സകലപ്രഷോജനവും ഒരു ദിക്കില് അസാഭ്ധ്യമാകയാല് അവിടവിടെ സഞ്ചരിചൂ 
റി ३] 

അതാതില്നിനു വേറെ വേറെ സ്താനപാനാദിപ്രയോജനം എത്രത്തോളമുണ്ടൊകുന്നുവോ_ 



ക് 
൨പാം ട്രീ്യംയം ൬൯ 

റികാരം സിഭ്ധിക്കുന്നതിന്നുമുന്ല കമ്മത്തില് അധികാരിയായവ൯ ഒള അധികാരം സഭ്ധിക്കനനാത ന്നുമുമ്പ കമ്മത്ത 1; അ ക ഡ്യായവ 93 

6) < 9) # കും കിണറു മുതലായവയുടെ സ്ഥാനത്തു तर द्ूु्ती> കമ്മത്തെ ചെയ്യേണ്ടതാ 
കുന്നു. 

(ആ) പരിച്ച്തിന്നോദകങ്ങഥം (അളവ കല്ലിക്കവ്ലെട്ട കുളം കിണറു മുതലായ ജലാശയ 

95309} അപരിച്ചിന്നോദകത്തിന്െ (അശുവ്' കപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സമുദ്രത്തിന്െറ) അംഗങ്ങളാകയാല് 

പരിച്ചിന്നോദകങ്ങളില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം അപരി > 1161128 കത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതില് അന്തദ 

വിക്കുന്നു. - അപ്രകാരംതന്നെ പരിച്ഛിന്നാനന്ദങ്ങഥം (വേദോക്തകമ്മഫലങ്ങളിക നിന്നുണ്ടാകുന്ന അ 
ളൂ ५ ി റൂ न റ്റ २ क ം 1 

വു കല്ലിക്കപ്പെട്ട ആനന്ദങ്ങഥം) അപരിച്ച്ചിന്നാനന്ദത്തില് (അളുപ്' കല്ലിക്കപ്പെടാത്ത ബ്രഹ്മാനറ്ദ 
$) $ ध റി റി] ५ ത്തില്) അന്തഭപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപരിച്ചുിന്നമായിരിക്കുന്ന ആത്മാനന്ദത്തില് അവസാനി 

ക്കുന്നതായ (അപരിച്ചിന്നമായിരിക്കുന്ന ആത്മാനന്ദം ആവസാവമായിരിക്കുന്ന) യോഗമാഗ്ഗുത്തിന്ന് 
വിഫലത്വമില്ല എന്നാണ് 2909] 9926780 അഭിപ്രായം. 

(ശ്രി) വേദോക്തകമ്മഫഹലങ്ങളിത നിന്നുണ്ടാകുന്ന = कर (39007359309 ബ്രഹ്മാനന്ദത്തില് അന്ത 

ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ ബുഭ്ധിതസ്നെയാണ് സുബുദ്ധി എന്നത്ഥം. 
(ശ_സ) പവേദോക്തങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളേയും സന്ൃസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ബ്രദ്മവിത്തി 

ന്ന് വിപിധകമ്മാനുഷ്ടാനങ്ങളെക്കൊണ്ടുമാത്രം ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സുഖവിശേഷങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകുന്ന 
തല്ല എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. എന്തെന്നാല്, (१७2० പദം ഹസ്ത്റിപദേ നിമഗ്നം-:) ആനയുടെ അടിയില് 

മററുള്ള സകലജനത്തുക്കളടേയും അടി ഒതുങ്ങന്നു എന്ന സ്യ്ായത്തെ അനുസരിച്ചു സല്കമ്മാനുഷ്ണാനങ്ങ 
മെക്കൊണ്ടു ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സാവ്വഭെൌമാദിബ്രഹ്മാന്തമുള്ള സകല ആനന്ദങ്ങളും ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയില് 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആരൂഡന്നു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തം പറയുന്നു:__ 4“യാവാന് ഇതി"__ 

എന്നാല് നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് 

൪൭. കമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന 

മാ കമ്മഫലഹേതുര്ഭമ്മാ തേ സംഗോസ്വ്വകമ്മണി. 

തേടനിനക്കു (തത്തവജ്ഞാനത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിനക്ക്"), കമ്മണി ഏവം-കമ്മംചെ 
യക്കുന്നതില് മാത്രമേ, അധികാരഃ--അധികാരമുള്ള. കദാചനടഒരിക്കലും, ഫലേഷുട(ബന്ധ 
ഹേതുക്കളായ അവയുടെ) ഫലങ്ങളില്, (അധികാരഃ)--കാമം (ഇച്ചി, മാ (അസ്കൂ)--പാടുള്ളത 
ല്ല. കമ്മഫലഹ്ഹേതുഃ മാ ഭൂഃ: കമ്മഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്നവനായി . ഭവിക്കരു 
ത്. അകമ്മണി--കമ്മംചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലും, തേംനിനക്ക്, സംഗഃടനിഷ്ട, മാ അസ്തു: 

അരുത്. 

നിയക്കു കമ്മം ചെയ്യുന്നതില് മാത്രമേ അധികാരമുള്ള. കമ്മഫല 
ങ്ങളില് ഇച്ഛ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല. നീ ഒരിക്കലും ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു 

കമ്മം ചെയ്യുന്നവനായി ഭവിക്കരുത്'. കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുസതില് നിനക്കു 
സക്തിയയമരുത'. 

(ശം_ഭാ) കമ്മത്തില്തന്നൊയാണ് നിനക്കധികാരം. ജ്ഞാനസിഷ്ഠയ്ക്കു 
നി അധികാരിയായിട്ടില്ല. അതില് തന്നെ. കമ്മംചെയ്യുമ്വോഠം നിനക്കു കമ്മ 
ഫലത്തിലാഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഖഒരവസ്ഥയിലും പാടുക്ളൂതല്പ. എപ്പ്യോഠം നിന 

ക്കു കമ്മഫലത്തിലിച്ഛുയുണ്ടാകുന്നുചോ അപ്പോം നീ കമ്മഫലത്തെ പ്രാപി 
ക്കുന്നതിന്ന് ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിനാല് നീ ഫലത്തെ ഉദ്ദേ 

ശിച്ച് കമ്മം ചെയ്യുനനപനായി ഭവിക്കരുത്. ഒരുവന് കമ്മഫലത്തില് ആഗ്ര 
ഹത്തോടുകൂടി കമ്മം ചെയ്യുമ്വോം അവന് കമ്മഫലമാകുന്ന ജന്മത്തിന്നു' 

10 # 



ഫ് നം റെ ശ്രിമതഭഗവല്ഗിത 

१ റ १ 1) <) റൂ {)} ഹേതുവായി ഭവിക്കും. “കമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിപ്പാന് പാടില്പ എങ്കില് പിന്നെ 
രൂ ഴി റി] # (> 

9] (~> രഖര്രൂപമായിര ക്കുന്ന കമ്മംകൊണ്ടെന്താണ് പ്രയോജനം? എന്നു വിചാരിച്ച് 
$ १ 9) 9) 5) ടൂ ॥ 9 ध കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതില് നിക്കു © क) 2? 

(ശ_സ) “ഇപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മവിത്തമന്നാ സപവ്വകമ്മസസ്ത്യാസത്തിങ്കല് 
തന്നെയാണ് അധികാരമെങ്കിലും ശോകമോഹാടികറം വന്നു ബാധിച്ചരിരിക്കുന്ന നിന്െറ കഥ ആ 
ലോചിക്കുമ്വോം ആവക ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നിക്കല് കാണുന്നില്ല. അതിനാല് നിനക്ക് കമ്മ 
ത്തില്തന്നേ അധികമരമായിട്ടുള്ള, ജ്ഞാനത്തിലാകട്ടെ സസ്ത്രാസത്തിലാകട്ടെ അധികാരമായിട്ടില്ല 
എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ട്, അനേകം പ്രാവശ്യം ശ്രവണംചെയ്തിട്ടും ആത്മജ്ഞാനമുദിക്കാത്ത ०2) 
००60० സ്വധമ്മാനുഷ്ലാനമവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒരിക്കലും സ്വധമ്മത്തെ 0] 9६} 8901960 പാ ०८ ४ 2 ॥ മ ¦] ^} 

© ।&> എന്നു നിഷ്ടരഷിച്ചു പറയുന്നു. 
കമ്മഫലത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെ ശ്രദ്ധാഭക്തികളോട്ുകൂടി ഈശ്വരപ്രിത്യത്ഥം കമ്മംചെ 

യക്കാല് മാത്രമേ മോക്ഷഡ്രാപ്തിയുള്ള, മറെറാരു വിധത്തില് ഇല്ലം എന്ന് ഇതുകൊണ്ടു സ്തൂ.ചിപ്പിക്കുന്നു. 
ഫലേച്ചുയോടുകൂടി കമ്മംചെയ്തുകൂടായെങ്കില് പിന്നെ കമ്മം എങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യുപ്പെടേ 

ണ്ടത്? പറയുന്നു:__ 

൪൮. യോഗസ്ഥഃ കരു കമ്മാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ 
സിദ്ധ്യസിഭ്ധ്യോഃ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉ.പൃതേ. 

ഫേ ധനഞ്ജയംഅല്പയോ അജ്ജുന, ത്വം-സനീ, യോഗസ്ഥഃചഭഗവന്നിഷ്ണയിലിരു 
ന്ുകൊണ്ട്”, സംഗം തൃക്ത്വാ-താന് കത്താവാണെന്ന അഭിമാനത്തെ കളഞ്ഞു (കേവലം 
ഈശ്വരാശ്രയംകൊണ്ടുതന്നെ), സിദ്ധയസിഭ്ധ്യോഃ--തല്ഫലമായ ജ്ഞാനത്തെക്കൂടി സ് 
ദ്ധിച്ചാലുമില്ലെങ്കിലും അതില്, സമഃ ഭൂത്വാ-:സമനായിരുന്നുകൊണ്ടു (കേവലമീശ്വരാപ്പണ 
മായിട്ടുതന്നെ, കമ്മാണി--കമ്മങ്ങളെ, കുരും-ചെയ്യാലും. സമത്വംട(സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചാലു 
മില്ലെങ്കിലും അതില്) സമഭാവമാണ്, യോഗഃ (ഇതി) ഉച്ച്യതേ (സത്ഭിഃ)-യോഗമെന്നു സ 
ത്തക്കളാല് പറയപ്പെടുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, നീ ഭഗവന്നിഷ്ടയിലിരുന്നുകൊണ്ട്. (സകലത്തി 
ലും) സംഗത്തെ ഉപക്ഷോിച്ച്, ജ്ഞാനസിദഭ്ധിയെക്കൂടി പ്രാപിച്ചാലുമില്ലെങ്കിലും 
സമബുദ്ധിയോടുകൂടി കമ്മം ചെയ്യുക. സമഭാവമാണ് യോഗം എന്നു സത്തു 
ക്കഠഠ പറയുന്നു. (എന്തെന്നാല്, സമഭാവത്തിലേ ചിത്തസമാധാനമുള്ള. ആ 
തുഹേതുവായിട്ടാണ്' സമത്വം യോഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്). 

(ശം_ ഭാ) കേവലമിശ്വരാത്ഥമായി നീ കമ്മം ചെയ്യുക. അതില്തന്നെ 
“ഈശ്വരന൯ പ്രസാഭിക്കട്ടൊ എന്ന ആസക്തിയെക്കൂടി ഉപേക്ഷിക്കണെം. സി 
്യൂസിഭ്ധ്യോഃ._ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ കമ്മം ചെയ്തി മനഃശുദ്ധി വന്നതില് പി 
ന്നൊ ഉണ്ടാകുനാ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിലക്ഷണമായി രിക്കുന്നതു സിദ്ധി. അതിഷശഷൊ 
വിപരീതം അസിഭ്ധി. അങ്ങിയനെയിരിക്കുന്ന സിദ്ധ്യസിദ്ധികളിലുംകൂടി തു ५) 
നായിരുന്നുകൊണ്ടു കമ്മങ്ങളെ ചെയ്താലും. “യോഗത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുകൊ 
ണട് കമ്മം ചെയ്യാലും? എന്നിങ്ങിനെ പറയപ്പെട്ട ആ യോഗമെന്താണി? ആ 
ത് ഉതുതന്നെയാണ് __ സിദ്ധ്യ സിഭ്ധികളില് സമത്വമാണ് യോഗമെന്നു പറ 
പ്പെടുന്നത്. 

൨) 
भ ~ ६ ----- - - ------- = = ~ =-= ~ =-= ~ --- ~~ १ (ശ്ര) യഷോഗംടപരമേശ്വരൈകപരത; അതില് സ്ഥിഷി ചെെയ്തുവനാഷിട്ട്__ 



९ ന | 
൨ പാം അധ്യ്യായം १०) ^ 

'സമത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി ഈശ്വരാരാധനാത്ഥമായി ചെയ്മുപ്പെടുന്ന കമ്മത്തേക്റെം__ 

ര്൯. ട്ൂരേണ ഹ്ൃവരം കമ്മ ബുദ്ധിയോഗാദ്ധനഞ്ജയ 

ബുഭ്ധൌ ശരണമന്വിച്ച കൃപണാഃ ഫലഹേതവഃ. 

र, ഹേ (0029 0० छोठ{)& ९०० അജജുന, ബുദ്ധിയോഗാല്-നിശ്ചയസ്വരൂപബുദ്ധിയോ 

ॐ9<। ചെയ്യുപ്പെടന്ന നിഷ്ലാമകമ്മയോഗകത്തേക്കാഠം, കമ്മ-ഫലേച്ചുയോടുകൂടി ചെയ്യുപ്പെ 

ടുന്ന കാമ്യകമ്മം ദ്രുരേണ അവരം ഹിടവളരെ താണതാകുന്നു. (അത്ൃന്തമപകൃഷ്ടമാകുന്നു.) 

(അതഃ )-അതുഹേതുവായിട്ട, ബുഭ്ധൌടസനിശ്ചയസവരൂപബുദ്ധിയില്തന്നെ (ജ്ഞാനുസി 

ദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട്) ശരണം:തത്കാരണമായ നിഷ്ണാമകമ്മയോഗത്തെ, അന്വിച്ചുടഅ 

നുഫ്ലിക്കുക. ഫലഹേതവഃ (തു)-ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നവര്, (സകാമന്മാരായ മനുഷ്യ്യ൪) കൃപ 

ണാഭടടിനന്മാരാകുന്നു (ടുഃഖത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവരാകുന്നു). 

അല്ലയോ അജ്ജുന, നിശ്ചയസ്വരൂപത്തോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന നി 

ഷ്ലാമകമ്മയോഗത്തേക്കാഠം ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാമ്യൃയകമ്മം വള 

രെ താണതാകുന്നു. അതിീിനാതം നിശ്ചയസ്വരൂപബുദ്ധിയെ (ജ്ഞാനത്തെ? 
പ്രാപിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി തല്കാരണമായ നിഷ്ടാമകമ്മയോഗത്തെ ആശ്രയി 
ക്കുക. ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നപര് ദുഃഖത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവരാകുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) സമബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മത്തേക്കാഠം ഫല 

ത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നപനാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മം അത്യന്തം നികൃഷ്ടമാകുന്നു. എ 
ത്തെന്നാരു, കാമ്യകമ്മം ജനനമരണങ്ങറാക്കു ഹേതുവാകുന്നു. അതിനാല് 

ഹേ അജ്ജുന., നീ യോഗവിഷയമായ ബുദ്ധിയില്, അല്ലെങ്കില് യോഗബു 

ഭ്ധിക്ക്' പരിപാകത വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാംഖ്യബുദ്ധിയില്, ശരണത്തെ (ആശ്രയ 

ത്തെ) പ്രാത്ഥിച്ചാലും__ പരമാത്ഥജ്ഞാനത്തില് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നപനായി 

ഭവിക്കുക_എന്നത്ഥം. എന്തെന്നാല്, ഫലേച്ഛുയോടുകൂടി നികൃഷ്ടകമ്മത്തെ 

(കാമ്ൃകമ്മത്തെ) ചെയ്യുസപ൪ ദീനന്മാരാകന്നു. ശ്രുതിയുമിങ്ങിനെ പറയുന്നു:__ 
“യോ വാ ഏതഭക്ഷരം ഗാഗ്ഗപ്യവിഭിത്വാസ്മാല്ലോകാല് പ്രൈതി സ കൃപണഃ. 
അല്ലയോ ഗാഗ്ലി, അക്ഷരമായിരിക്കുന്ന (അനശ്വരമായിരിക്കുന്ന) ഈ 21712 ०) 
നെ അറിയാതെ ആരാണ് ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുപോകനത് അവ൯ ദീന 

നാകുന്നു.? (ബ്ബ. ഉ. ൩. ൮. ൧൧.) 

സമത്വബുഭ്ധിയോടുകൂടി സ്വധമ്മത്തെ അനുഫ്ലിക്കുന്നവന് എന്തു ഫലത്തെയാണ്' പ്രാപിക്ഷ 

ന്നത് എന്നു കേട്ടാലും: 

൫൦0. ബുദ്ധിഷുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭേ സുകൃതദുഷ് കൃതേ 
തസ്താദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗഃ കമ്മസു കൌശലം. 

ബുദ്ധിയുക്തഃട(സുഖടുഃഖാദികളില് സമത്വ) ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവന് (പരമേശ്വര 

പ്രസാദത്തോടുകൂടിയവന്) ഉഭേ സുകൃതടുഷ്കൃതേടപുണ്ടപാപങ്ങളെ രണ്ടിനേയും, ഇഹ (ഏ 

വ) ഈ ജന്മത്തില്തന്നെ, ജഹാതിടത പേക്ഷിക്കുന്നു. തസ്കമാല്ം--അതിനാല്, യോഗാ 

യം(ജ്ഞാനോപായമായ) നിഷ്ജാമകമ്മയോഗത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്, യുജ്യസ്വടപ്രയത്തം 

# (ശ്രീ) രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുക. 



ടു കി 

൭൨ ശ്രിമല്ഭറപല്ഗീ ത 

ചെയ്യുക. (യതഃ) --എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, കമ്മസുംകമ്മങ്ങളിലുള്ള, (കമ്മങ്ങഠം സ്വഭാവേന 

ബന്ധകങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെ ഈശ്വരാപ്പുണമായി ചെയ്തു" മോക്ഷപരമാക്കിത്തീക്കുന്ന) 

കൌശലംടസാമത്റഥ്യം. യോഗഃ-യോഗമാകുന്നു. 

സുഖദുഃഖാദികളില് സമത്വബുഭ്ധിയോടുകൂടിയപ൯ ഇഹലോകത്തില് 

തന്നെ സുകൃതദുഷ് കൃതങ്ങളെ രണ്ടിനേയുമുപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാല് നി ജ്ഞാ 

നോപായമായ നിഷ്ടാമകമ്മയോഗത്തിന്നായിക്കൊണ്ട് യത്തംചെയ്താലും. 

എന്തെന്നാല്, കമ്മങ്ങളിലുള്ള സാമത്ഥ്യംതന്നെയാണ് യോഗമെന്നു പറയ 
പ്പെടുന്ന ത്. 

(ശം_ഭാ) സമത്വബുദ്ധിയോടുകൂടിയവന്൯ മനഃശുദ്ധി പന്ന് ജ്ഞാനം 

പ്രാപിച്ചുതിനന്െറശേഷം ഇഹലോകത്തില് (തന്നെ) പുണ്യപാപങ്ങളെ രണ്ടി 

യേയുമുപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാല്, നീ സമത്വബുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു പരിശ്ര 

മിച്ചാലും. എന്തെന്നാല്, യോഗമാണ് കമ്മങ്ങജിലുള്ള കൌശലം. ഇരശ്വ 
१५ (¬) 2 <) റ 2 )} 5 ൭ ന രങ്കല് അച്പ്റിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്സോടുകൂ ല്യം. ടം അനുഷ്തിക്കു 

ളി റി  ] ( 

ന്നവന്നു സിഭ്ധ്യസിദ്ധികളില് യാതൊരു സമത്വബൃദ്ധിയാണുള്ളത് അതാണ് 

കൌശലം, കുശലഭാവം. അതൊരു കൌശലം തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാല്. 

ബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണെങ്കിലും കമ്മങ്ങറം, സമത്വബുദ്ധികൊണ്ട്., 
9 9) १] 3) ‡) 

തത്സ്വഭാവത്തില് (ബന്ധനസ്വഭാവത്തിരു) നിന്നു നിവത്തിക്കുന്നു. (അവ 

ബന്ധനസ്വഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നത്ഥം.) അതിനാല് നീ സമത്വ 

ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനായി ഭവിക്കുക. 

(ശ_സ)) മുമുക്ഷ്യവിന്നു ജനനമരണാദിസംസാരത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്ന സകലകമ്മ 

ങ്ങളുടേയും നിശ്ശേഷനിവൃത്തി ജ്ഞാനയോഗബബലംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ 

തിനാ൯ നി ജ്ഞാനയോഗത്തില്തന്നെ നിഷ്ണയെ ചെയ്താലും എന്നു ബോധിപ്പ്യിക്കുന്നു:__ബുദ്ധിയു 

ക്തോ....ദുഷ് കൃതേടജ്ഞാനയോഗത്തോടുകൂടിയ ആരുഡനായ ബ്രദ്മവിത്ത് കൂടസ്ഥാസംഗചിദാത്മ 

ത്വവിജ്ഞാനബലംകൊണ്ടുതന്നെ, ഇതിന്നു മുമ്പ്” അനേകായിരം ജന്മങ്ങളില് ചെയ്തുപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും 

ഇനി മേലില് അനേകായിരം ജവ്മങ്ങറംക്കു കാരണഭൂതമായതുമായ പാപപുണ്യങ്ങഥം രണ്ടിനേയും 
റൂ 9 ററ [भ യു റി ററ ॐ റ] റ] ;) പരിത്യയജിക്കുന്നു__ജ്ഞാനാഗ്നികൊണ്ട് സകലത്തേയും ദഹിപ്പിച്ചു ജിവിച്ചിരിക്കുന്വോംതന്നെ മു 

ക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. തഡ്യാര൪....കൌശലംടപാപലപുണ്യാത്മകങ്ങളായ രണ്ട ജാതി കമ്മങ്ങളില് 

നിന്നും നിവത്തിക്കുന്നതിന്നു ്ഞോനയോഗംതന്നെയാണ് നിപുണം_പരമസാധനം. അതിനാല് 

ജതാനയോഗസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് നീ പ്രയതാംചെയഷ്താലും എന്നു താല്പയ്യും. 

എന്തുകൊയണൈന്നാരു.__ 

റ) # > हि फ 3) ~ 2 കക് 1) 

൫൧. കമ്മജം ബുദ്ധിയൂക്താ ഹി ഫലം തൃക്ത്വാ മനീഷിണഃ 
ടു को १ 

ജവബന്ധവിയിമ്മുക്താഃ പദം ഗക്കുന്ത്യനാമയം. 
എ न റി ഡു 0 റി 

റി 

ഹി-എനത്തുകൊണ്ടെന്നാതി, ബുദ്ധിയുക്താടച(സുഖഴുഃഖാദികളില് സമത്വ) ബുദ്ധ 

९2201, കത്മജം--കമ്മത്തില്സിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഫലംടഫലത്തെ, തൃക്ത്വാടഉ പേക്ഷിച്ചിട്ട്'ം 

മനീഷിണഃ (ഭൂതവാ)ടകേവലം ഈശ്വരാരാധനമായി (കമ്മം ചെയ്യുന്നു). ഞാനികളായി 
ष 1 न~ = ~ भव "द 

 (ശ_സ) ബുദ്ധിടസാംഖ്യബുദ്ധി__ബ്രമാത്മൈകഷ്വവിജ്ഞാനം. അതോടുകൂടിയവര ബുഭ്ധിയു 

ക്തന്മാ൪__ ജ്ഞാനയോഗനി ചുന്മാര് എന്നത്ഥം. 



൨_ഠം ിറധ്യായം ൩ 

ഭവിച്ചിട്ട്, ജന്മബന്ധവിയിമ്മുക്താഃ (സന്തഃ) 1-ജന്മരൂപമായ ബന്ധത്തില്നിന്നു മോ 

ചിച്ചവരായി, അനാമയം-:സവ്വോപ്ര്രവരഹിതമായിരിക്കുന്ന, പടംടമോക്ഷമെന്നു . പറ 

ൽ റി > 0൩൭ ¶ 2 _ + 

യപ്പെടുന്ന വിഷ്ണുപദത്തെ (സ്ഥാനത്തെം ഗച്ഛുന്ത പ്രാപിക്കുന്നു. 

സുഖദുഃഖാദികജില് സമത്വബുൃദ്ധിയുള്ളവര കമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷി 

श्न ജ്ഞാനികളായി ഭവിച്ച് ജന്മത്രുപമായ ബന്ധത്തിതനിന്നു മോചിച്ചവരാ 

യി സവ്വോപരവരഹിതമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷപദവിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
റ] | 5] 6} 

(ശം_ ഭാ) എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, നിഷ്ട്രാമകമ്മയോഗികറം = 2००0० 
. റൂ 

്ങളായ ദേഹഫപ്രാഫ്തിയാകുന്ന കമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സമത്വബുഭ്ധി 
<} )) 5) ॥) 1) ൭ 1) റി] 

യോടുകൂടിയവരായി ജ്ഞാനികളായി ഭവിച്ച ജീവിച്ചിരിക്കുമ്വോഠംതന്നെ ജന്മ 

പക്ഷണമായിരിക്കുനന ബന്ധത്തില്നിന്നു മോചിച്ചുവരായി സവ്വോപദ്രവര 

ഹിതമായ മോക്ഷമെന്നു പായപ്പെടുന്ന 01501) 280 പരമപടത്തെ പ്രാപി 

ക്കുന്നു. 

` അല്ലെങ്കില്, ബുദ്ധിയോഗാഭ്ധനഞ്ജയ് എനുതു മുതല് ഇതേവരെ 

പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധി പരമാത്ഥദശനലക്ഷണമായും, സവ്ൃതസ്സുംപ് ലുതോ 

ദകസ്ഥാനീയമായും, കമ്മാനുഷ്ടാനംകൊണ്ടു മനഃശുദ്ധി പനതിനെറശേഷം ഉ 
റ] ഗ്ര 

ണ്ടായിട്ടള്ള തായുമിരിക്കുന്ന, സാംഖ്യബുഭ്ധിയാകുന്നു എന്നു ഹിക്കാം. എ 
ത 6) (3 ६} 

ന്തെന്നാല്, ആ സാംഖ്യബുഭ്ധി സുകൃതദുഷ് കൃതങ്ങളെ. രണ്ടിനേയും നശിപ്പി 

ക്കുനതിന്നു സാക്ഷാല് ഹേതുവാകുന്നു എന്ന് ഇതിനെ മുമ്പിലത്തെ (അ. ൨. 

९9. ൭൦0) ശ്ലോകത്തില് പഠഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . 

യോഗാനുഷ്ടാനം കൊണ്ടു 2608400 { വന്ന ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതായ ആ ബുദ്ധി എപ്പ്പോഴാണ്' 

പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നത്? പറയുന്നു:__ । 
“ 1) १) ध १ 5) 9) 

൫൨. യദാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിവ്വപ്യതിതരിഷ്യത 
^} 9) ग 

തദാ ഗന്താസി നിവ്യേദം ശ്രോതവ്യസ്വ ശ്രുതസ്വ ച. 

യദാച-എപ്പ്യോഠം, തേ-നിന്െറം, ബുദ്ധിഃ-ബുദ്ധി, മോഹകലിലംട(ദേഹമാണ്' 

ആത്മാ എന്ന) അജ്ഞാനമായ, ദോഷത്തെ, വൃതിതരിഷ്ടതിടകടക്കുമോ, തദാ-അപ്പ്യോം, 

ശ്രോതവ്ൃസ്യ--കോംക്കേണ്ടുന് പദാത്ഥത്തിലും, ശ്രുതസ്) ച ടകേയക്കപ്പെട്ട വേദാത്ഥത്തി 

ലും, നിവേദം--വൈരാഗ്യത്തെ, ഗന്താസിടനീ പ്രാപിക്കും. 
9) ८ 

ഹറ പ്യാഴാണ്' നിനെറ ബുദ്ധി, ദേഹമാണ് ആത്മാ എന്ന അജ്ഞാ 
| ५ ू ह ध | 

നമായ ദോഷത്തെ കടക്കുന്നത്, @252 {900 നീ ഇതുവരെ കേട്ട പേടാത്ഥത്തി 
വി 9) 

ലും ഇനി കോംക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിലും വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കും. 
കം... കെ ൨൨ --~--~-----~-~----~--  - - രം --- ˆ~ 

റി 

1. ഭാവ്യികാലത്തിലും വത്തമാനകാലത്തിലുമുള്ള ദേഹബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള 

൮൪. 
>© प (9 ५ १ 

धि 1011 സിയ്യൃത്രൂദ്ധബു്ധമുക്തസ്വഭാവമായും ആഖ 
റു 4। ^~ 

്ധാന 6032०209) 2 2 2) (2 । 25 01) > 135) 3. । 2 €); 23. ത്തെ പ്രാപ 105 2. ¬ 1302 

५ കി 6) ~ ध 2 
ॐ 2124 69 2513 (> 13) തേ =) 2 -)909..1 ക്കപ്പെടുന്ന ൭൮ വടഒം__വ ൭6൮൨൧൭. 

(~ 

മ, വ ^) 9 ~ > २), ൽ ¦] ५] മ ;) 

& (ശ്ര) പരമേശ്വരാരാധനമാ കമ്മം ച്ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിവിടയ്ക്കകു' അദ്ദേഹത്ത് 

~ ൮; >) © ൮ ^ कि സെറ പ്രസാദംകൊണ്ടെ എപ്പോ. 
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(ശംഭാ) യാതൊന്നുകൊണ്ട്' ആത്മാനാത്മവിചേകബോധമില്ലാതെ 
യായി നിനൊ അന്തഃകരണം വിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നപോ അങ്ങിനെ 
യിരിക്കുന്ന അവിലേകരൂപമായ കാലുഷ്യത്തെ നിന്െറ ബുദ്ധി എപ്പോഴാണ് 
അതിക്രമിക്കുനാത്__ എപ്പ്യോഴാണ്' നിന്െറ മനസ്സ് ഏററവും ശുഭദ്ധഭാവ 
ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് __അപ്പോറം നീ ഇതേവരെ കേട്ടതിലും ഇനി കേറംക്കേ 
ണ്ടതിലും വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കും. അവ നിനക്കു 22} १16109९2} ഭവിക്കു 
മെന്നഭിപ്രായം. 

८ ~ ;) {] “ അജതന്താനരൂപമായ കാലുഷ്യത്തെ അതിക്രമിച്ച്” വിവേകംകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനിഷായിട്ട് 
എപ്പോഴാണ് ഞാന് കമ്മയോഗത്തിന്െറ ഫലമായ പരമാത്ഥയോഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാ? എന്നു 
ചോടിക്കുന്നു വെങ്കില് കേട്ടാലും:__ 

;) റ] റി 4 റൂ ൭൩. ശ്രുതിപിപ്രതിപന്നാ തേ ५०७० സ്ഥാസൃതി നിശ്ചലാ 
5) 8ि। സമാധാവചലാ ബുദ്ധിസ്തൂദാ യോഗമവാപ്പുപ്യസി. 

ശ്രുതിവിപ്രതിപന്നാ-ലൌകികമായും വൈടികമായുമുളള അനേകാത്ഥങ്ങളെ കേ 
ടുതിനാല് കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന (ഇളകിയിരിക്കുന്ന) തേ ബുദ്ധിഃടനിനെറ ബുദ്ധി (അന്തഃകര 

ണം), യദാ-എപ്പോഴാണ്', നിശ്ചലാടചലിക്കാതെയായി, സമാധൌ-പരമേശ്വരനില് 
(പരമാത്മാവില്), അല്ലെങ്കില് ഇടവിടാത്ത ധ്യാനത്തില്, അചലാ-(അഭ്യാസപാടവംകൊ 
ണ്ട” അവിടെത്തന്നെ) സ്ഥിരമായ നിലയായി, സ്ഥാസൃതിടനില്ലുന്നത്, തദാടഅപ്പ്യോം 
യോഗംട(കമ്മയോഗഫലമായ) തത്ത്വജ്ഞാനത്തെ, അവാപ്റു ച്സിടനീ പ്രാപിക്കും. 

| 3 ०} )} 

അനേകാത്ഥങ്ങളെ കേട്ട് (ഇതുവരെ) ॐ &} ९1618602 നിന്െറ ബു 
5) । १ ററ ൭ ദ്ധി എപ്പോഴാണ് ചലനംകൂടാതെ സ്ഥിരമായി പരമാത്മാവില് നിലംുന്നത് 

ടി] 
അപ്പ്യോഠം നി തത്ത്വജ്ഞാനയോഗകത്തെ പ്രാപിക്കും. 

(ശം_ഭാ) അനേകസാഭ്ധ്യങ്ങളേഡും സാധനങ്ങളേഷഴും അവഷുടെ സം 
റി] {) ബന്ധങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നപയായ അഭ്ധ്യാത്മമായും അന്യമായുമുള്ള ശാ 

(3 २) 5) 5} 5] (>) 1] സ്രുങ്ങളെ കേട്ട് ഇളുകിയിരിക്കുന്ന നിന്െറ ബുദ്ധി എപ്പോഴാണ്? പിക്ഷേപ 
1) ലു റ] വികല്പങ്ങറം # കൂടാതെ ആത്മാവില് സ്ഥിരമായി സിലൂചുന്നത് (92691200 നീ 

1) യോഗത്തെ__വിവേകംകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രജ്ഞയാകുന്ന സമാധിയെ__പ്രാപിക്കും. 
[ശ_സ] ശ്രുതിവിപ്രതിപന്നാ ബുദ്ധിഃ ജയഗാദിശ്രുതികളില് ചിലേടത്തു കമ്മവിശേഷങ്ങേ 

യും, തല്ഹഫലവിശേഷങ്ങളേയുംം തന്മഹത്ത്വവിശേഷങ്ങളേയഷും പറ്റി പ്രതിപാടി ക്കുന്നു. ചില 22 
ഗങ്ങളില് ഉപാസ്തിവിശേഷങ്ങഥം, തല്ഫലവിശേഷങ്ങം, തന്മഹത്ത്വവിശേഷങ്ങം 2201920, 105) 
പ്രതിപാടിക്കുന്നു. ചില ദിക്കില് സഥഗുണബ്രമംം തന്മാഹാത്ധ്യം, അതിന്െറ ഫലത്തിന്െറ ഉല്ക്ക 
०10 199 എന്നിവയെപ്പുററി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിഗ്ലൂണബ്ര്മത്തേയും തല് ജ്ഞാനത്തേയും, തല്ഫ 
ലത്തേയും തന്മാഹാത്മൃത്തേയും പററി വേറെ ചില ദിക്കില് പ്രതിപാടിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കേം 
ക്കന്പവോറം ഒരുവനു ശക്ക ജനിക്കുന്നു. ९2015 99६०० പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? അതോ സഗുണത്തിന്നു മാത്ര 
മോം അതോ നിഗ്ഗണമോ അധികം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്? അതോ, അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ വ്രധാ 

നമാണോ? ഇങ്ങിനെ നാനാവിധശ്രുതിവാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു സംശയാവിഷ്ടയായ ബുദ്ധി, ००2०९) 
കാരേണ വിക്ഷിപ്ത്യായ ബുദ്ധി, നിശ്തലാ (ഭൂത്വാടശ്രുതിസ്മൃതിഷുക്തിബലംകൊണ്ടെം ഗരുപദേഗം 
കൊണ്ടും സവ്ൃശാസ്ധ്ങ്ങളുടേയും മഹാതാല്ലയ്യും നിപ്പിശേഷമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെയാണ് 

& (ആ) നിശ്ചലത്വംടവിക്ഷേപരാഹി.ൃയം. അച്ചലത്വംടവികല്ലശൂന്യൃത്വം. വിക്ഷേപംടവി 
പയ്യുയംടട വികല്ലം-സംശയം. 



ന് 
൨൦ അധ്യ യം ൭തെ 

പാിയ്മുവസിതമായിട്ടള്ളത് എന്നറിഞ്ഞിട സകലസംശയങ്ങളേയും പരിതജിച നിവിശേഷമായി പ വ്വ 
ഭവിച്ച് സമാധൌംപരബ്രഹ്മത്തില് (തദാകാരമായി ട്ടുതന്നെ) യദാ സ്ഥാസൃതിടഎപ്പപോഠം നില്ല 
0096019 തദാ യോഗംടഅപ്പപേംറം പ്രജ്ഞാസ്ഥൈയ്യുലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന യോഗത്തെ, അവാഡ്ഡു 

റൂ 

സി_ നി പ്രാപിക്കും. 

ഈ ഘട്ടത്തില് ഒരു ചോദ്യയത്തിന്നു തരം വരികയാല് അജ്ജുനന്, അപ്രകാരം സമാധിയേ 
യും ജ്ഞാനത്തേയും പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവനന്െറ ലക്ഷണമെന്തെന്ന് അറിവാനാഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചോടി 
८95 2* _ _ - 

അജ്ജുന 2 19.24. 

൫൫. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷാ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ 

സ്ഥിതധിഃ കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീിത വ്രജേത കിം. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഹേ കേശവടഅല്പയോ കേശവ (ശ്രീകൃഷ്ണൂഭഗവാനേ), സമാധിസ്ഥസ്ൃ)ട(സ്വാഭാവി' 
കമായ) സമാധിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്ൃയ--നിശ്ചലജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ 
വനെറ, ഭാഷാ കാടലക്ഷണം എന്താകുന്നു. സ്ഥിതധിഃടനിശ്ചലജ്ഞാനമുള്ളവന്, കിം--എ 

ങ്ങിനെ, പ്രഭാഷേത--സംസാരിക്കുന്നു. കിം-എങ്ങിനെ, ആസീതട ഇരിക്കുന്ന (എന്തു ചെ 
യക്ുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു). കിം വ്രജേത-എങ്ങിനെ നടക്കുന്നു (അവന്െറ നടപ്പ അല്ലെങ്കില് 
പ്രവൃത്തി എങ്ങിനെയാകുന്നു|. 

അല്ലയോ കേശവ, സമാധിയിലിരിക്കുന്ന നിശ്ചലജ്ഞാനിഷുടെ ലക്ഷ 
ണമെന്താകുന്നു? നിശ്ചലജ്ഞാനി എങ്ങിനെ സംസാരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ ഇരി 
ക്കുന്നു. എങ്ങിനെ നടക്കുന്നു? 

(ശം_ഭാ) സമാധിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുനവനും നിശ്ചലജ്ഞാനിയുമാ 
യവനെപ്പുററി, ഹേ കേശവ, അന്മൃന്മാർ എങ്ങിനെ പറയുന്നു? നിശ്ചലജ്ഞാ 
നിയായവ൯ സ്വയമേവ ഫഎങ്ങിനെ സംസാരിക്കുന്നു? അവന് എങ്ങിനെ ഇ 
രിക്കുന്ന? എങ്ങിനെ നടക്കുന്നു? ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ട് അജ്ളുന൯' സ്ഥിതപ്ര 
ജ്ഞ ലക്ഷണം ചോദിക്കുന്നു. 

രാ പ 014 ണിയ ആദ്യംതന്നെ (ബ്രഹ്മചയ്യുംമുതല്ക്ക്") സപവ്വകമ്മങ്ങളേയും സന്യൃസിച്ച് ജ്ഞാനനിഷ്ണയിലിര് 

ക്മന്നവ്രില് പ്രജ്ഞാസ്ഥൈയ്യുമുള്ളവന്നും (അപ്രകാരംതന്നെ) കമ്മയോഗംകൊണ്ട്' (കമ്മങ്ങളെ സസ്യ 
സ്മിക്കാതെതന്നെ) ആ നിഷ്ണയിലിരിക്കുന്നവരില് പ്ര്ജ്ഞാസ്ൈയ്യുമുള്ള വന്നുമായി “പ്രജഹാതി? (അ. 
൨. ശ്രോകം ൫൫) എന്ന ശ്ര്രോകം മുതല് അധ്യായാവസാനംവരെ സ്ഥിതപ്രജ്തനന്െറ ലക്ഷണവും 

४ റി ൭ പ) ¬ 2 तपर ളി {} 3 ജ്ഞാനസാധനവും (ഭഗവാനാല്) ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ധ്യാത്മശാസ്സരത്തില് എല്ലാ ദിക്കിലും 
കൃതാത്ഥനന്െറ (സ്ഥിതപ്രമജ്ഞന്െറ) ലക്ഷണങ്ങംതനെഷയാണ് ` (തദവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്ന്) 
സാധനങ്ങളായി ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തെന്നാല്, അവ പ്രയത്നംകൊണ്ടു സാഭ്ധ്യമായി ഭ 

വിക്കുന്ന. യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളാണ്, പ്രയത്തസാഭ്ധ്യങ്ങളായ സാധനങ്ങളുമായി ഭവിക്കുന്നത് 

അവയെ ശ്രിഭഗവവാന് പറയുന്നു:__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച 
9] १ 

൫൫. പ്രജഹാതി യദാ കാമാ൯ സവാന്൯ പാത്ഥ മനോഗതാ൯ 
ത്ത ॥ റ ത്ത്. റ 242 മാഞ സ്പ; ത്തേ, ആത്മന്നമ്യേവ 22 തുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യ 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, യദാ-എപ്പ്യോഠം, മനോഗതാന്ടമനസ്സിലിരിക്കു ള് 
ന്ന, സ്വ്വാ൯ംസകല, കാമാ൯ടകാമങ്ങളേയും, 0.20 095) |= 2 15)© (മുഴുവനും) ഉപേക്ഷിക്കു 



നെ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

ന്നുവോ, (യദാ)-എപ്പ്യോഠം, ആത്മനി ഏവടപരമാനന്ദരുപമായ ആത്മാവില്തന്നെ, ആ 

ത്മനാടതന്നാല്്, തുഷ്ടഃ (സന്)--സത്തുഷ്ടനായിട്ട്*, (ആത്മാരാമനായിട്ട് |, (ക്ഷുദൃവിഷയാഭി 

ലാഷാന് ത്യൃജതി)-ക്ഷുദ്ങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഇച്ഛുകളെ ത്ൃജിക്കുന്നവോ, = @)30= छठ 

പ്പ്യോഠം, (തേന ലക്ഷണേന മുനിഃ)ടഅ പ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ മുനി, സ്ഥിതവ്ര 

ഇ്ഞഃ (ഇത് )-നിശ്ചലജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവന് എന്ന്', ഉ കയൃതേ-പറയപ്പെടുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, മനസ്സ്ിലിരിക്കുന്ന സകലകാമങ്ങളേയും തീരെ 
ഉപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴാണ് (ഒരുവന്) സ്വാത്മാവില്ത്തന്നെ സന്തുഷ്ടചിത്ത 

നായിരിക്കുന്നത് അപ്പ്യോഠം ആ മുനി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്നു പായപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഹേ പാത്ഥ, എപ്പ്യോഴാണ് ഒരുവന് മനസ്സില് പ്രപേശി 

ച്ചിട്ടള്ള പലവിധ ഇച്ഛുകളേഷും നിശ്ശേഷമുപേക്തിച്ച് പ്രതൃഗാത്മസ്വരൂപമാ 

യ സ്വാത്മാവിങ്കല്തന്നെ, ബാഹ്യമായ യാതൊരു ലാഭത്തിനേറഷുമപേക്ഷ 

കൂടാതെ. താനേ സന്തോഷിക്കുനനവനും. പരമാത്ഥദശനമായിരിക്കുന്ന അമൂതര 

സത്തെ: ലഭിക്കയാല് അന്യ്യവസ്ത ക്കളിലിച്ഛയില്ലാത്തവനുമായി ഭവിക്കുന്നത് 

അപ്പ്യോം അപന്൯ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ൯__ആത്മാനാത്മവിപേകംകൊങണ്ടുണ്ടായിട്ട 
88. നിശ്ചലപ്രജ്ഞയോടുകൂടിയ വിദ്വാന് __എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

ഒരുവ൯ സവ്വകാമങ്ങളേയുമുപേക്ഷിച്ച; ഫ്ഠീങ്കിലും അവനൊ ശരീര 

ധാരണത്തിന്നു നിമിത്തമായ കാമം നശിച്ചിട്ടില്പതാനും ഈ അവസ്ഥയില് 

തൃഷ്ടരികാരണമില്ലാഷ്ണ്ുയാല് അവനെറ പ്രവൃത്തി ഒരു കള്ളകടിയനേറയോ ഒരു 

ഭരാന്തനേറയോ പോലെയാകമെന്ന് ഒരു ശങ്ക ജനിച്ചേയ്ക്രാം. അതിനാലാ 

ണ് “ആത്മാവയകൊണ്ട് ആത്മാവിങ്കല്തന്നെ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ” എന്നു പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. | 

പുത്രന്, ധനം, ലോകം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച സകലകാമങ്ങളേയു 

മുപേക്ഷിച്ച് - ആത്മാരാമനായിരിക്കുന്ന_ ആത്മക്രിഡനായിരിക്കുന്_സന്യയ 2 

സിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് എന്നത്ഥം. 
എന്നു തന്നെയുമല്പ__ 

൫൬. ദുഃഖേഷ്വനുദ്ധിഗ്നമനാഃ സുഖേഷു വിഗതസ് പൃഹഃ 

വീതരാഗഭയക്രോധഃ സ്ഥിതധിമ്മുനിരുച്യതേ. 

ദു$ഖേഷിടാട്ടു$ഖം വന്നാലും, അനുദ്വിഗ്നമനാഃട ക്ഷോഭിക്കാത്ത മനസ്സ്സോടുക്ൂടിയ 

വനായും, സുഖേഷുടസുഖം വന്നാല് (അതില്), വിഗതസ് പൂഹഃടഇച്ഛയില്ലാത്തവനായും, 

വിതരാഗഭയക്രോധഃടകാമക്രോസഭയങ്ങളില്ലാത്തവനായുമിരിക്കുന്ന, മുനിഃഭമുനി (സന്ധ്യാ 

സി), സ്ഥിതധീഃ (ഇതി) നിശ്ചലജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവന൯ു എന്ന്, ഉച്യതേടപറയപ്പെടുന്നു 

ദുഃഖപ്രാപ്പിയില് മനദക്ഷോഭമില്ലാത്തപനായും സുഖപ്രാപ്തിയില് ഇ 

കൂയില്ലാത്തവനായ്ം കാമക്രോധാദികളില്ലാത്തവനാഷ്യമിരിക്കുന്ന സയ്യാസി നി 
ശ്ചലജ്ഞാനി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു | । 

കാണുന്നതും കേംക്കുന്നതും സ്പൃശിക്കുന്നതുമായ സകലദൃശ്യപദാത്ഥങ്ങളേയും പ്രതൃഗ്ദൂഷ്ണി 

യോടുകൂടി (തത്തദാകാരമായിട്ടല്പറതെ) ബ്രമമമായിട്ടുതന്നെ (മനുതേട) കാണുന്നവന് (അറിഷുന്നവന്) 

മുനി__ബ്ര്മനിഷ്ഠന് 



ടും 
(- - 30 അധ്ധ്യായം 6)5) 

(८००-©9) ആധ്യാത്മികം മുതലായ ടുഃഖപ്രാപ്തിയിലും ഇകുക്കമില്ലാത്ത 
മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനും, വിറക് അധികമാകുന്നേടത്തോളും അഗ്നി വദ്ധിക്കുന്ന 
തുപോലെ സുഖം കിട്ടന്നേടത്തോളം ഇച്ചുയെ വദ്ധിപ്പിക്കാത്തവനും. കാമക്രോ 
ധഭയങ്ങളില്ലപാത്തവനുമായ സന്ധ്യാസി അപ്പ്യോഠം സ്ഥിതപ്രജ്ഞ൯ (നിശ്ചല 
ജ്ഞാനി) എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

[ശ_സ] ബാഹ്ഹൃമായി ട്ടുള്ള ടൂഃഖാദികളെ അവലംബിക്കാത്തവന്നും, എപ്പോഴും ബ്രദ്മനിഷ്ഠ 
യില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവന്നും മാത്രമേ സമൃഗ് ജ്ഞാനമുണ്ടാവുകയുള്ളവെന്നും അപ്രകാരംതന്നെ, 
സമൃഗ്ജ്ഞാനിക്കു മാത്രമേ വിദേഹമുക്തിയുക്ളവെന്നും ഈ ദ്ല്രോകംകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

അതിന്നും ० 1062 _ 

൭൭. യഃ സ്വ്ൃത്രാനഭിസ്സേഹസുത്തല് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം 
നാഭിനന്ദതി ന ദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ. 

യഃ--യാതൊരുത്തന്, സവവൂത--സകലത്തിലും (പുത്രമിതരകളത്രാദികളിലുംകൂടി), छोटे 
നാഭിസ്നറേഹഃ-അഭിമാനമില്ലാത്തവനായി (സ്നേഹശൂന്മ്യനായി) തല് തല് ശുഭാശുഭം--അതാ 
ത്' ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ (അനുകൂലപ്രതികൂലങ്ങളെ), പ്രാപ്പ)ടപ്പാപിച്ചാലും, ന അഭിനന്മതി- 
സന്തോഷിക്കുന്നില്പയോ (പ്രശംസിക്കുന്നില്ലയോ), ന ദ്വേഷ്ടിടവെവക്കുന്നതുമില്ലയോ (നി 
ന്ദിക്കുന്നില്പയോ), തസ്യയടഅവന്െറ, പ്രജ്ഞാടജ്ഞാനം, പ്രതിഷ്ഠിതാ ഉറച്ചതാകുന്നു. 

യാതൊരുവനാണ് സകലത്തിലും അഭിമാനമി ല്യാത്തവപനായി അനു 
കൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ പ്രാപിച്ചാല് പ്രശംസിക്കാതേയും, പ്രതികൂലമായിട്ടളളത। 
നെ പ്രാപിച്ചാല് നിന്ദിക്കാതേയും (കേവലം ഉ.ദാസിനനായിത്തന്നൊ) ഇരിക്കു 
ന്നത' അവന്െറ ജ്ഞാനം ഉറ ച്ചതാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) യാതൊരുവന് ദേഹം ജീപിതം മുതലായവയില്കൂടി സ്നേഹവ 
ഇ്ജിതനായി, ശ്ുഭത്തെ പ്രാപിച്ചാല് സന്തോഷിക്കുകയും അശുഭത്തെ പ്രാപി 
ച്ചാല് ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലഷോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന__ അപ്രകാരം 
ഹഷവിഷാദവജ്ജിതനായിരിക്കുന്ന_മുനിഷുടെ വിവേകംകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രജ്ഞ 
സ്ഥിരമായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ശ-.സ] ശ്രവണാദികളെക്കൊണ്ട്” ആത്മതത്ത്വത്തെ വഴിപോലെ അറിയുന്ന യാതൊരു 
വന് വിഭേഹകൈവല്യത്തെ ഇച്ച്ിച്ചുകൊണ്ടു സമാധിയില് പ്രവൃത്തനായിരിക്കുന്നുപോം അവന്നു മ € 

¶ റി ത് ;) 0); 6 
१ 

ത്രമേ ജ്ഞാനനിഷ്ണ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളവെന്നു സൂച പ്പിക്കുന്നതിന്നായി പഠറയുന്നു__യഃ സപവ്വത്രേതി. 
അതിന്നും പുറമേ__ 

൫പ൮. യദാ സംഹരതേ ചായം കൂമ്മോംഗാനീപ സവ്വശഃ 
4) ജി 4) | 

9) ജന്്രിയാണിന്ദ്രിയാത്ഥേളസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ. 
കൂമ്മഃ--ആമം, സവ്വശഃ-എല്പാ ഭാഗത്തുനിന്നും അംഗാനി ~ ഇവം-തണ്െറ അവയവ 

ങ്ങളെ (ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കുന്നതു) പോലെ, അയം൭ഈ യോഗി (२2० സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്), ഇ 
നദ്രിയാത്വേഭ്ഃ-ടഇന്ദ്രിയാത്ഥങ്ങളില്നിന്ന് (വിഷയങ്ങളില് നിന്ന്), ഇന്ദ്രിയാണിടഇന്ദിയങ്ങ 
ളെ, യദാ എപ്പ്യോഠം, സംഹരതേ ൧5പിന്വലിക്കുന്നുവോ, (തദാ)-അപ്പോഠം, फते] = 02.21 
ന്െറ, പ്രജ്ഞാടജ്ഞാനം, പ്രതിഷ്ഠിതാടമുറച്ചതായി ഭവിക്കുന്നു. 

ആമ തനെറ അവയവങ്ങളമെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ളിലേയ വ 
൭9 ലിക്കുന്നതുപോലെ ഈ യോഗി എപ്പോഴാണ് സകലവിഷയങ്ങളില് നിന്നും 

11 # 



വവെ ശ്രി ല് 

॥ ര 1) १ 

ഉന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്വലിക്കുന്നത് അപ്പോം ,അവനെറ ജ്ഞാനം ഉറച്ചുതാ 
നി 

യി ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) എപ്രകാരമാണ് ആമ ഭയംകൊണ്ടു സ്വന്തം അവയവങ്ങളെ 

ഫ്ഠീല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും 2 88 166 വലിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജ്ഞാനനിഷ് 
)) 7 ५) ് ] $] ००।९1}6}88012८ യതി എപ്പോഴാണ് സകലവിഷയങ്ങളില്നിന്നം ഇന്ദ്രീയങ്ങ 

4) प „ (^>) 5) റി ॥) 

69 © 4} 011} 58072 628 {000 അവന്െറ ജ്ഞാനം സ്ഥിരമായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ശ_സ്] ജ്ഞാനനിഷ്ഠാസിദ്ധിക്കു മഹത്തായിരിക്കുന്ന വൈരാഗ്യം, തീവ്രമായ മോക്ഷേച്ചും 

തല്പരത്വം, എന്നി മുന്നുകൂട്ടംതന്നെയാണ് കാരണമെങ്കിലും ഇന്്രിയനിഗ്രഹംകൂടാതെ വൈരാഗ്യം 

മുതലായവയാകട്ടെ, ജ്ഞാനനിഷ്ടയാകട്ടെ സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. അതിനാല് സമാധിയില് പ്രവൃ 

ത്തനായിരിക്കുന്ന യതി പ്രജ്ഞാസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട്' ഇന്ദ്രിയജയത്തെ പ്രയത്നേന സമ്പാദിക്കേണ്ട 

താണ് എന്നു പറയുന്നു. 

ആമ അന്റുന്മാരില് നിന്നുള്ള ഭയംനിമിത്തം തന്െറ സക്ല അവയവങ്ങളേയും എപ്രകാര 

മാണ' അകത്തേയ്ക്കു വലിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജ്ഞാനനിഷ്കയില് പ്രവൃത്തനായിരിക്കുന്ന ഈ യതി 

രാഗാടിഭോഷസംഗത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടും സമാധിക്കു വിഘ്ടം വന്നെങ്കിലോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടിട്ടും സ 

കലവിഷയങ്ങളില്നിന്നും തന്െറ സപ്വവേന്ദ്രിയങ്ങളേയും (കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളേയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിഷയങ്ങളേ. 

യും) എപ്പോഴാണ്” തങ്കലേക്കുതന്നെ വലിക്കുന്നത് _സമാധിക്കു സ്ഥിരത വരുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഇ 

ന്രിയങ്ങളെ തത്തല്പ്രവൃത്തികളില്നിന്നു പിന്വലിക്കുന്നത് _അപ്പോഠം അവന്െറ പ്രജ്ഞ പ്രതി 

ഷ്ിതമായി ഭവിക്കുന്ന വെന്നത്ഥം. ५ 

വിഷയങ്ങളെ അന്ദഭവിപ്പാന് ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു രോഗിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങഥാകൂടി വിഷ 

യങ്ങളില് നിന്നു നിവത്തിക്കുന്നുണ്ട്'. പക്ഷേ അവയിലുള്ള ആശ നിവത്തിക്കുന്നില്ല. ആ ആശ 

എങ്ങിനെ നിവത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു:__ 
1) 5) ॥ 5] 5) 

൫൯. = ०१०९4९0 വിനിപത്തന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ 

രസവജ്ജം രസോപ്യസ്യയ പരം ദുഷ്ട്വാ നിപത്തതേ. 

നിരാഹാരസ്യ-ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന, ദേ 

ഹിനഃടദേഹാഭിമാ൯ത്തോടുകൂടിയ അജ്ഞാനിയുടെ, രസവജ്ജംടഇച്ഛു (അഭിലാഷം) ഒഴി 

>], വിഷയാടടവിഷയാനുഭവങ്ങാം, വിനിവത്തത്തേടക്രമേണ- നിവത്തിക്കുന്നു. അസ്യ 

ഈ സ്ഥിതപ്രഞ്ഞനെറ, രസഃ അപിട(വിഷയങ്ങളിലുള്ള]) ഇച്ഛയും കൂടി, പരംപരമാത്മാ 

വിനെ, ദുഷൂവാ--അറിഞ്ഞിട്ട. നിവത്തതേ-നിവത്തി ക്കുന്നു. 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതെതന്നെ ദേഹാഭി 

മാനത്തോടുകൂടിയ ' അജ്ഞാനിയില്നിന്നു വിഷയങ്ങറം നിവത്തിക്കുന്നു. എ 
9 5) ८ 

ന്നാല് അവയിലുള്ള ഇച്ഛ നിവത്ത്ക്കു ന്നില്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെെറ ഇച്ചയും 

കുടി പരമാത്മദശനത്താല് നിവത്തിക്കുന്നു (താനേ നശി ച്ച്പോകുന്നു എന്നത്ഥം). 

(ശം_ഭാ) പിഷയങ്ങറം എന്തിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം എന്നോ ജുന്ദ്രിയാ 

ത്ഥങ്ങറം ഫ്രിന്നോ അത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതെ 
6) റൂ 6) 5) 

112 5) ൪ 700 ജന്ദ്രിയങ്ങറംകൂ १ കഠിനതപസ്സു പ്ല ഒരു മൂര്ഖനെറ ഇ ങ്ങറാകടി വീഷ 

യങ്ങജില്നിനു നിപത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ വിഷയങ്ങളിലുള്ള (അവനെ റ) ഇച്ഛ 

നിവത്തിക്കുന്നില്ല. “രസി ശബ്ദൃത്തിന്നു രാഗം (®>) എന്നത്ഥമാകുന്നു. ഉം 
४) ५ 

സ്വേരസേന പ്രവൃത്തഃ, (९0७1०8०9 “രസജ്ഞഃ. സ്തക്ഷ്യമായും രഞ്ജനരൂപമായു 



ട് 
൨൨൦ അധ്യായം സെ 

മിരിക്കുന്ന ആരസവും (ഇച്ഛയും) കൂടി, പരമാത്ഥതത്ത്വമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ 
ത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് + അഹമേവ തല്? (_ഞാ൯തന്നെയാണ്” അത് ) എന്നു 

സ്വാനുഭവം വന്ന യതിയില്നിന്നു നിവത്തിക്കുന്നു. അവനെറ വിഷ്യവി 

ജ്ഞാനം സകാരണം നശിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. സമ്ൃശശനം (യഥാത്ഥജ്ഞാനം) 

എപ്പോഠം ഇല്പയോ അപ്പോം രാഗം നിപത്തിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് സ്മ്യയ 

ഗ്ദശനാത്മികയായിരിക്കുന്ന പ്രജ്ഞയുടെ സ്വഥൈയുയത്തെ സമ്ഖാഭിക്കേണ്ടതാ 

ണെന്നഭിപ്രായം. 
[ശ_സി] പുവ്ൃപക്ഷം__ഇന്ദ്രിയങ്ങള്ം പിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കാതെയിരിക്കുന്നത് പ്ര 

ജ്ഞാനസ്ൈയ്യുലക്ഷണമാണ്' എന്നു പറയുന്നതു യുക്തമല്ല. എന്തെന്നാരും എന്തെങ്കിലും ഒരു «०० 

ത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച്” ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തോടുകൂടി സ്ഥിയിചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷനില് പ്രജ്ഞാന്വൈയ്യും 

കാണുന്നില്ല. | ॥ 

സമാധാനം ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇച്ഛ (രാഗം) അവനിലുള്ളതിനാല് അവ 

ന്ന്' ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാകട്ടെ തന്നിഷ്ഠയാകട്ടെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഈ സംഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതി 

ന്നായി പറയുന്നു_പിഷയാ ഇതി. 

സമൃഗ് ദശനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന പ്രജ്ഞ ഉറയ്കയണമെന്നിച്ചുിക്കന്നവന് ९28० ഇന്രിയങ്ങ 

ളെ സ്വവശത്താശണെം. എന്തെന്നാല്, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്യാഞ്ഞാലുള്ള ദോഷത്തെ ഭഗവാ൯ 

പറയുന്നു:__ 

0100. യതതോ ഹൃപി കൌന്തേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ 

ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാഥീനി ഹരന്തി പ്രുസഭം മനഃ. 
ഹേ കൌന്തേയടഅല്പയോ കുന്തിപുത്ര, ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, യതതഃം-മോക്ഷ 

ത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു പ്രയത്നംചെയ്യുന്ന, വിപശ്ചിത്ഃടവിവേകിയായ, പുരുഷസ്യ അപിട 

പുരുഷനേറയുംകൂടി, മനഃ-മനസ്സ്ിനെ, പ്രമാഥിനിടക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നവയായ (വിഷയാഭിമു 

ഖമാക്കിത്തീക്കുന്നവയായ, ഇിയാണി-ഇന്രിയങ്ങാം, പ്രസഭം-ബലമായി, ഹരന്തിടവ 

ലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു: 

അല്ലയോ അജ്ജുന, മോക്ഷത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു പ്രയത്തംചെയ്യുന്ന 

വിവേകിയുടെ മനസ്സസിനെക്കൂടി ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നപയായ ഇന്ദ്രിയങ്ങാം ബലമാ 

९२] വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. 

(ശം _ഭാ) എന്തെന്നാല്, ഹേ അജ്ജുന, ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം ക്ഷോഭിപ്പ്ിക്കു 

ന്നവയാകുന്നു. വിഷയങ്ങളില് ലേശം ഇച്ചുയുള്ള ഒരു 013 19590 മനസ്സിനെ 

ക്കൂടി അവ ഇളൂക്കിത്തിക്കുന്നു. വിദ്വാനായ ആ പുരുഷന് പരമാത്ഥത്തെ അ 

റിയുന്നവനാണെങ്കിലും അവന്െറ മാസ്സ വിലേകവിജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയതാ 

ണെങ്കിലും ഇന്ദ്രീയങ്ങഥം ആ മനസ്സിനെ ഇള ക്കിയതിസെറശേഷം ബലാല് 

കാരമായി വിഷയങ്ങളിലേക്കിഴച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രത്യക്ഷമായി കങടകൊ 
ണ്ടിരിക്കെത്തന്നെ വിവേകവിജ്ഞാനയുക്തമായിരിക്കുന്ന അവനൊ മനസ്സി 

നെ ബലാല്കാരമായി വിഷയങ്ങളിലേക്കിഴച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നതഥം. 
ആയതുകൊണ്ട് ..__ 

൬൧. താനി സവ്യാണി സംയമ്യ യൂക്ത ആസിത മല്പരഃ 
റി റ ~ 

വശേ ഹ് യസ്യയേന്ദ്രിയാണി @ 00} പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ. 
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താനി സവ്യാണി--എല്പാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും, സംയമ്യ --അടക്കിക്കൊണ്ട' , യുക്താ: 
യോഗിയായ്ും (നിശ്ചലമാനസനായും)ം മല്പരഃ-എന്നെത്തന്നെ പരമായി വിചാരിക്കുന്ന 
വനായും, ആസിത-:ഇരിക്കണം. യസ്യടയാതൊരുവന്െറ, വശേ ഹിട:സ്വാധീനത്തില്. 
തന്നെ, ഇന്്രിയാണി-ഇന്ദ്രിയങ്ങാഠം, (വത്തന്തേ)- ഇരിക്കുന്നുവോ, 009] = അവന്െറ, പ്രജ്ഞാ 
ജ്ഞാനം, പ്രതിഷ്ണിതാടഉറച്ചതായി ഭവിക്കുന്നു. 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം അടക്കിക്കൊണ്ട് അവന് നിശ്ചലമാനസനാ 
വും എന്നൊത്തനെെ പരമായി വിചാരിക്കുന്നവനായുമിരിക്കണം. ആരുടെ. 
സ്വാധിനത്തിലിന്ര്രിയങ്ങളിരിക്കുന്നപോ അപനെറ ജ്ഞാനം ഉറച്ചുതാകുന്നു. 

(ശം. ഭാ) ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം വശിീകരിച്ചതിനന്െറശേഷം അവപ൯ 
ചിത്തസമാധാനത്തോടുകൂടിയവനായും. സവ്യൃത്തിന്നും പ്രതൃഗാത്മാവായും വാസു 
ഭേവനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ പരമായി വിചാരിക്കുനനവനായുമിരിക്കണം. 
“ഞാന അദ്ദേഹത്തില്നിന്നു വേറെയല്ല" എന്ന പിചാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കണ. 
മെന്നത്ഥം. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന യാതൊരു സന്യാസിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം 
അഭ്ാസവശാല് സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജ്ഞാനം ഉറ 
ച്ചുതായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ (ശ്രീ) ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് 
ണെം? എന്ന് ഉത്തരമായി. 

“കേഥമാസീത? എന്ന ചോദ്യത്തിന്ന് “വശീകൃതേന്ദ്രിയനായിരി 

അജിതേന്ദ്രിയന്മാക്കള്ള അനത്ഥത്തിനെറ ഹേതു ഇന്നതെന്ന് ഇനി പറയുന്നു. 

൬൨. ധ്യായതോ വിഷയാന്൯ പുംസഃ സംഗസ്സേഷ്യപജായതേ 
സംഗാല് സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാല് ക്രോധോഭിജായതേ. 

വിഷയാന്-വിഷയങ്ങളെ, ധ്യായതഃടവിചാരിക്കുന്ന, പുംസഃ-പുരുഷന്ന്', തേഷിട- 
അവയില്, സംഗഃ-ആസക്തി, ഉപങ്കായതേംഉണ്ടാകുന്നു. സംഗാല്ംആസക്തിനിമിത്തംം. 
ധാാമ-ആശ, സംജായതേട ഉണ്ടാകുന്നു. കാമാല്ംകാമത്തില്നിന്ന് (എപ്പോഴെങ്കിലും അ 
തിന്നു പ്രതിബന്ധം നേരിടു മ്പോഠം), ക്രോധഃടക്രോധം, അഭിജായതേ-ഉണ്ടാകുന്നു. 

വി വിയങ്ങളെപ്പററി വിചാരിക്കുനപന്ന് അവയില് ആസക്തി ജനി 
ക്കുന്ന. ആസക്തിനിമിത്തം കാമവും, കാമത്തില്നിന്നു ക്രോധവുമുണ്ടാകുന്നു. 

(ശം. ഭാ) ശബ്ദാദിചിഷയപിശേഷങ്ങളെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
८ 

र 
© പുരുഷന്ന് അവയില് ആഡസക്കി, അല്ലെങ്കില് പ്രീതി, ഉ ണ്ടാകനു. പ്രീതി 

ഭി നന 001 (त 4 “9 । १1 പ്രത യിരനിന്ന്' തൃഷ്ണുയുണ്ടാകുറ തൃഷ്ണുയിരുനിന്ന് (അതിന്നു വല്ല പ്രതിബന്ധ 
9) ഗു വും നേരിടുമ്പോഠം) ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു. 

0 (> ^ ൬൩. ക്രോധാരു ഭപതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാല് സിമൃതിപിഭൂമഃ 
സ് മൂതിഭൂംശാല് ബുൃദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാല് പ്രണശ്യതി. 

ക്രോധാല്ടക്രോധത്തില്നിന്ന് , സമ്മോഹഃ-അവിവേകം (അറിവില്പായു), ഭവതിട 
ഉണ്ടാകുന്നു. സമ്മോഹാല്ടഅവിവേകത്തില്വനിന്ന്, സ്മൂതിറ ഭൂമ ടഓമ്മയില്പായ്യ (ശാ 
സ്ത്യങ്ങളും ആചചായുനും തുപദേശിച്ച അത്ഥത്തിനെറ ഓമ്മയി പ്പായൂ), (ഭവതി )കൂണ്ടാകു 
72. സ്മൃതിഭൂംശാല്-ഓമ്മക്കേടില്നിന്ന് ബുഭ്ധിനാശഃ$-ബുദ്ധിനാശം, (ഭവതി) ഉണ്ടാ 
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കുന്നു. ബുഭ്ധിനാശാല്ടബുദ്ധിനാശംഹേതുവായിട്ടു', പ്രണശ്ൃതിടതീരെ നശിക്കുന്നു. (മൃത 
തുല്യനായി ഭവിക്കുന്നു]. 

കോപത്തില്നിന്ന് അവിപേകമുണ്ടാകുന്നു. അവിഖേകത്തില്നീന് 

ഒഠ്മ്മയില്പായു. ഓമ്മത്തെറഠിരനിന്നു ബുഭ്ധിനാശം. ബൃദ്ധിനാശംനിമിത്തം 

ഒരുവന് മൂതതുല്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 
| 9) 5) (2) 8 # (ശം_ഭാ) ക്രോധത്തില്നിന്ന്” അവിവേകമുണ്ടാകുന്നു__കായ്യാകായ്യുവി 

ഷയങ്ങളില് ഭൂമമുണ്ടാകുന്നുവെന്നു താല്പയും. എന്തെന്നാല്, നിശ്ചയമായിട്ടും 

ര്രദ്ധനായവന് വളരെ @ ७०००९४1) സ്വന്തഗുരുവിനെക്കൂടി നിന്ദിക്കുന്നു. അ 
വിവേകത്തില്നിന്ന് സ് മൃതിഭ്ൂംശം__.ശാസ്രുങ്ങളുടേയും ആചായ്യുനേറയും ഉപ 

ദേശത്താല് സിദ്ധിച്ചു സംസ്ത്ാരത്തില്നിന്നുണ്ടായ സ് മൃതിയുടെ നാശം__ഉ. 

ണ്ടാകുന്ന. (സ് മൃതിദഭ്ൂരംശംസ് മൃതിയുടെ ഉല്പത്തിക്കു ഹേതുവുണ്ടായാലും 

സ് മൃതിയുണ്ടാകാതിരിക്കുക). സ്മൃതിഭ്ൂരംശത്തില്നിന്നു ബുദ്ധിനാശമുണ്ടാകുന്നു. 
५] # | १) 9] ५) ॥ ) 

അന്തഃകരണത്തിന്നു കായ്യാകായ്യുങ്ങളെ തിരിച്ചുറിവാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാതെ 
9) ] 5) 9) 

ഇരിക്കുന്നതു ബുദ്ധിയുടെ നാശമെന്നു പായപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിനാശം നീമി 

ത്തം അവന് തീരേ നശിച്ചുപോകുന്നു. കായ്യാകായ്യവിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചറി. 

01979 തക്ക അന്തഃകരണം അല്ലെങ്കില് ബൃഭ്ധി ഉള്ളവനാണ് പുരുഷന്. 
(>) 9) ലയ ५ च 

അന്തഃകരഞണത്തിന്ന് അതിന്നുള്ള യോഗ്യത ഇലെങ്കില് ആ പുരുഷന് തിരേ 

നശി ച്ചുപോകുന്നു. അ തിനാല് അപ൯ ബുദ്ധിനാശംനിമിത്തം നശിക്കുന്നു __ 

പുരുഷാത്ഥത്തിന് അവ൯ അയോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നുവെസത്ചഥം. 

സകലഅനത്തത്തിന്നും കാരണം വിഷയചിന്തനമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഇനി മോക്ഷത്തിന്നുള്ള 

കാരണമിന്നതെന്നു പറയുന്നു:__ 
9] )) 

൬൪. രാഗദ്വേഷവിയുക്രൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചര൯ 
രി & 2 റ] १) छट क2015)9 42) क) 6५0 ९००क 23 പ്രസാദമധിഗച്ഛുതി. 

രാഗദ്വേഷറിയയക്തൈഃടരാഗദ്വേഷരഹിതങ്ങളായും, ആത്മവശ്ശ്യൈടതനിക്കു 

സ്വാധീവങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന ഇന്രിയൈഃ-ഇന്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട്, വിഷയാ൯-അന്നപാ 

നാദിവിഷയങ്ങളെ, 01509 തു--അനുഭവിക്കുന്നവനായാലുംം വിധേയാത്മാടസ്വാധിനമായ 
ല് റി व റൂ 0 മനസ്സ്റോടുകൂടിയവന്, പ്രസാദം-ശാന്തിയെ (200००००0 ककण} അധിഗച്ഛൂുതിടപ്രാപ 

ഗജ. 

ന ठर 4) 2 2) 2 0, ര 5] © 2 2) ॐ) ഫ്ലന്നാ ജിതമാനസനായവസ രാഗദ്വേഷരഫഹതമങ്ങളാഡയും സ്വാധ 
गं 1) 

നങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന ഇസ്ധ്രീയങ്ങളകെക്കൊണ്ട വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവ 

നായാലും മനസ്പമാധാനത്തെ ക്കുന്നു. ലും മനസ്സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു 

(ശം_ഭാ) ഇഡ്യിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സ്വഭാപൌ രാഗദ്വേഷങ്ങറം മു 

ന്വായിട്ടാകുന്നു. എന്നാരു മോക്ഷത്തെ ഇച്ചിക്കുന്നപ൯, രാഗദ്വേഷരഹിത 

ങ്ങളായും സ്വാധിനങ്ങളാഷുമിരിക്കുന്ന ഇന്്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു വജ്ജിപ്പാ൯ പാ 

ടില്പാത്ത വിഷ്യങ്ങജെമാത്രം അനുഭവിക്കുന്നപായി ജിതമാനസനായിട്ട്' പ്രസ 

012099९२ (സ്വസ്ഥതയെ). പ്രാപിക്കുന്നു. പീധേയാത്മാ-തനെറ ഇകച്ഛുപോലെ. 
॥ 

സ്വാധീഈത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാലോടു (അന്തഃകരണത്തോടു! കൂടിയവന്. 



൨൧ 
൮൨ 1 

(ശ്രീ) ഈ ശ്രോകം കൊണ്ട്? “കഥം വ്രജേത് എന്ന നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്ന് “ഇന്ദ്രിയങ്ങ 

ളെ സ്വാധീനത്തില് വെച്ചുകൊണ്ട് വിഷഷങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

പ്രസന്നതയെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ എത്തു സംഭവിക്കും? പറയുന്നു: 

൬൫. പ്രസാദേ സഡ്വൂടുഃഖാനാം ഹാനിരസ്്യോപജായതേ 
|] ष 9) 

പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യ്യാശു ബുദ്ധിഃ പയ്യുപതിഷ്യതേ. 
പ്രസാദേ (സതി )--മനുസ്സമാധാനമുണ്ടാകുമ്പോഠം, അസൂ) ഇവന്ന്, സ്വൃടുഃഖാ 

നാം-സകലടുഃഖങ്ങളുടേയും, ഹാനിഃ-നാശം, ഉപജായതേടഉണ്ടാകുന്നു. ഹി-എത്തെന്നാല് 

പ്രസന്നചേതസഃ- ാന്തമനസ്സ്സോടുകൂടിയവന്റെറ, ബുദ്ധിഃംണുദ്ധി, ആശു-വേഗംം പയ്യ 

വതിഷ്തേട:സ്ഥിരമായി നില്ലുന്നു. 
¶ 703 

[ക്ക 9 ध മ] 

മനസ്സറമാധാനമുണ്ടാകുമ്വോഠം അവരെറ സകലടുഃഖങ്ങളും നശിക്കു 
൭ [മൂ 2 ठर 2 / 22 ते (१) ~ 3 १) തല് സ്ഥി )) ന്നു. ० )57@ 029८ ശാന്തമാനസസെറ ബുദ്ധി ക്ഷണത്തിതാ രമായ 

നില്പന്നു. 

(ശം_ ഭാ) പ്രസന്നതയെ പ്രാപിക്കുമ്വോറം ആ യതിയുടെ ആധ്യയത്മി 

കം മുതലായ സകലദുഃഖങ്ങഠാംക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നുതന്നെഴഷുമല്ല, 
<] 9] 

70112969 അന്ത്ഭകരണത്തോടുകൂടിയവനെ ബുദ്ധി 601८721 സ്ഥിരമാ 
)) 9) 2 രര 2 ൭ റ ന രര) 2 1} ~¬ . ത്ത് 2 0) യി 019. , ആകാശംപോലെ സ്വ്ൃത്ര വ്യാപിച്ച് ആത്മസ്വരൂപനായ് 

തനെ നിശ്ചലനായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. (അതുഹേതുവായിട്ട' ബുദ്ധി 

പ്രസാടഭത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നു വാക്യശേഷം). 

മന്പ്രസാദവും , ബുദ്ധിസ്വഥൈയ്യവുമുള്ളപനെറ കൃതകൃത്ൃയത ഇപ്രകാരമാകുന്നു. 

അതുഹേതുലായിട്ട്' യോഗിയായവന് രാഗദ്വേഷരഹിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ട്”, ശാസ്ര്ൂപിരുദ്ധമല്ലാത്തവയും ഉ.പേക്ഷിപ്പാ൯ പാടില്ലാത്തവഷുമായ 
1) ് ] ¶ 9) # വിഷയങ്ങളില് മാത്രമേ പ്രവത്തിക്കാവു എന്നു വാക്യാത്വഥം. 

` അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസന്നതയെ സ്തൂതിക്കുന്നു:__ 
, 9 ् ¬> 

൬൬. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യയ ന ചായുക്തസ്യ 60010 

~ ന ചാഭാവയതഃ ശാന്തീരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. 

അയുക്തസു ഇഡ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനപ്പെടുത്താത്തവന്ന്', ബുഭ്ധിഃടശാസ്സ്രങ്ങളില് 

നിന്നും ആചായ്യുനില്നിന്നും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മവിഷയമായ ബുദ്ധി, പ്രന്ഞ (ആ 
0 റി ध] 0 റി ९१ ററ 

ത്മസ്വരുപാഈഞാനം), ന അസ്തി-ഉുണ്ടാകുന്നതല്പ. അയുക്തസയ-അജിതേയ്രിയന്ന്', ഭാവ 

നാ .ചച-ആത്മധ്യാനവുംം ന-ഉണ്ടാകുന്നില്പ. അഭാവയതഃ-ആത്മധ്യാനത്തെ ചെയ്യാത്തവ 

ന്ന്, ശാന്തിഃ ന ചം-ആത്മാവില് ചിത്തോപരമവും (മനഃസ്വൈയ്യവും) ഇല്ല. അശാന്ത 

സ്യ്യ--മനഃസ്വൈയ്യമില്ലാത്തവന്ന് ,. സുഖം കുതഃം-മോ.ഷാനന്ദമായിരിക്കുന്ന സുഖമെവിടെ? 

ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം സ്വാധീനമില്ലാത്തപന്ന് ആത്മസ്വരൂുപജ്ഞാനമോ 

ആത്മധ്യാനമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ആത്മധ്യാനമില്ലാത്തപന്ന് ആത്മാവില് 
+) ९] 

ചിത്തോപരമവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ചിത്തോപരമമില്ലാത്തപന്ന്' സുഖമെവിടെ? 

(ശം_ഭാ) മനസ്സിനെ ധ്യാനത്തില് (സമാധിയില്?) ഉറപ്പിക്കുപാ൯ 

ശേഷിയില്ലാത്തവന്ന്' ആത്മസ്വരൂപലിഷയമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ 
ടം ---~ 

# (ശ_സ) സകലദിക്കിലും ബ്രമത്തെ ദശിക്കുന്നതായ പ്രട്ഞ 



(2.9 . 
@_ - 290 അധ്ധ്യായം ൮൩ 

സമാഹിതചിീത്തന്ന് (അയുക്തന്) ആത്മജ്ഞാനത്തില് അഭിനിപേശവുമു 

ണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്രകാരംതനെ ആത്മജ്ഞാനത്തില് അഭിനിവേശമില്ലാത്ത 
പന്ന് ഉ.പശമമുണ്ടാകുന്നില്ല. അശാന്തപുരുഷന്ന് (ഉപശമമില്ലാത്തവന്ന് } 

7 4) 4) 1 # റി ;) (9 तरै 
൭ ९ സുഖമെവിടെ? പിഷയാനുഭവത്തിന്നുള്ള ഇച്ഛ (തൃഷ്ണു)യില്നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ 

ങ്ങളെ നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് പരമാത്ഥസുഖം. അതല്ലാതെ വി 
(] ए र 

ഷയങ്ങജിലുള്ള തൃഷ്ണുയല്ല. സുഖം. അതു മുഃഖംതന്നെയാകുന്നു. തൃഷ്ണ്ണുയുള്ള 

പ്പോഠം സുഖത്തിനെറ ഗന്ധമാത്രംപോലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നത്ഥം. 
+ 

[८2-त४] നിത്യാനിത്യവിവേകംകൊണ്ടും വൈരാഗ്ൃംകൊണ്ടും തീവ്രമോക്ഷേച്ചു കൊണ്ടും സ. 

വൃത്തേയും സന്യയസിച്ച്” യാവചില മുമുക്ഷൃക്കഠം ശ്രവണത്തെ ചെയ്യുന്നുവോ അവക്കു സമൃഗ്' ജ്ഞാനം 

കൂടാതെ മുക്തി സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും, സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനം സമാധികൂടാതെയും, സമാധി ജന്ദ്രി 

യനിഗ്രഹംകൂടാതെയും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്പ എന്നും, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹംതന്നെ രാഗദ്വേഷാദികളുടെ. 

നിശ്ശേഷയ്യാഗംകൂടാതെ സിഭ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്” “യതതോ ഹൃപി കൌന്തേയ* 

എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്രരോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു രാഗദ്വേഷപരിത്യാഗത്തേയും ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തേയും സ 

മാധ്യനുഷ്ലാനത്തേയും പ്രതിപാദിച്ചു. *ധ്യായതോ വിഷയാന് പുംസഃ? എന്നു തുടങ്ങിയ രണ്ടു ९६०० 

69368 9 9699713" ഒരുവന് ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും അവന് ബഹിമ്മുഖനായാല് ജ്ഞാനനാശംനിമിത്തം. 

അനത്ഥത്തില് ചാടുന്നുവെന്നും പ്രതിപാടിച്ചു. ഇനി, ഇപ്പ്പോം പല പ്രകാരത്തിലും വേദാന്ത 

ഗാസ്ത്രത്തെ ശ്രവണംചെയ്തുയും അന്റൃനെ ശ്രവിപ്പിക്കുകയും, പഠിക്കുകയും അസ്തൃനെ പഠിപ്പിക്കുക 

०४० ചെയ്തിട്ട” താന് കൃതാത്ഥനായി എന്നു വിചാരിച്ച്” ആലസ്യം കൊണ്ടും ദുര്ബുദ്ധികൊണ്ടും ധ്യാ 

നാദിയില് പ്രവത്തിക്കാതെയിരിക്കുന്ന ०२००३ സമാധിയെ അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു സൂചി 

പ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി അതു ചെയ്യാഞ്ഞാലുള്ള അനത്ഥത്തെ പറയുന്നു, നാസ്ത്രീതി__ അയുക്തസ്ധയ ബു 

ദ്ധി ന അസ്ലിം:പല പ്രകാരത്തിലും വേദാന്തശ്രവണംചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിലും യാതൊരുവന് തീ 

വ്മോക്ഷേച്ചുയോടുകൂടി ശാന്തനായും ഭാന്തനായും ഉപരതനായും തിതിക്ഷൃവായും ഭവിച്ചു” അഡ്ര. 

തിബഭ്ധജ്ഞാനസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു സമാധിയെ ചെയ്യൂന്നില്ലയോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അയുക്ത 

ന്ന് __അസമാഹിതചിത്തനായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്നു (ബുഭ്ധിട)സപ്പത ബ്രഹ്മദശനലക്ഷണമായും ചി 

ത്തപ്രസാദം കൊണ്ടുമാത്രം ലഭിക്കപ്പെടുന്നതായുമുള്ള പ്രതൃഗ് ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പല പ്രകാരത്തി. 

പുള്ള ശ്രവണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം പദവാക്യാത്ഥഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നതേയുള്ളു. അല്ലാ 

തെ വസ്തുഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പ്പോഠം വസ്തുഗോചരജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു വെങ്കിലും ആ. 

തു സ്ഥിരമായി നില്ലചന്നില്ല എന്നത്ഥം. ന ചായുക്തസ്യ ഭാവനാടസാമാധി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്രഹ്മാപ. 

രോക്ഷജ്ഞാനശ്രുന്യന്നു ഭാവനഷജുണ്ടാകുന്നില്ല. ഭാവനാട:ഇതുതന്നെയാണ്' ഞാന്? എസ്തിങ്ങിനെ 

സ്വാത്മാവൃകൊണ്ടു സാക്ഷാല്കൃതമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ ആത്മത്വാഭിനിവേശം. അയു 

ഒതനായവന്ന്” അതുണ്ടാവുകയില്ല എന്നത്ഥം. ന ച അഭാവയതഃ ശാന്തിടേ:ബ്രശ്മംതന്നെയാണ്” 

ഞാന്, മറെറാന്നമല്ല? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവിനെ ബ്ര്മമായിട്ടുതന്നെ വിച്ചാരിക്കാതെയിരിക്കുന്ന 

യതിക്ക്' ഉപശാന്തി സിദ്ധിക്കപ്പെ ടുന്നതല്ലു. അശാന്തസ്പയ സുഖം കുതഃടഅനാത്ധധമ്മങ്ങളെ ആ 

ത്മാവില് ആരോപിക്കുന്നവസ് വിത്യമായും നിരന്തരമായുമുള്ള ബ്രഹ്മാനന്ദം എവിടെ (സിദ്ധികക 

പ്പെടുന്നു). “ഈ കാണപ്പെടുന്ന സവ്വവും ഞാനും ബ്രശ്മംതന്നെയാണ്? എന്നിങ്ങിനെ സപ്യത്തേ 

യും തന്നേഷും ബ്രരമമായി കാണുന്ന യതിക്കു മാത്രമേ ബ്രഹ്മാനന്ദരസാനുഭവമുണ്ടാവുകയുള്ള. തദ്ധി 

പരീതമായി ദശിക്കുന്നപസ് അത് എവിടെ സിദ്ധിക്കുന്നു എന്നത്ഥം. 

അയുക്തന്ന്' (അസമാഹിതാന്തഃഭകരണന്ന് } എന്തുകൊണ്ട് ആത്മവിഷയമാഷ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകു 

ന്നില്ല? പഠറയുന്നു:__ 
8 | <) । 6 ൬൭. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനുവിധിയതേ 

०8०२५) ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുന്നാവമിപാംഭസി. 



ടി | യി ി പ് 
൮൪ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

. ചരതാം- സ്വൈരമായി വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്ന, ഇന്ദ്രിയാണാം (മധ്യേ) 

അവശീകൃതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മധ്യേ, യല്-യാതൊരു ഇന്ര്രിയത്തെയാണ്', മന3ടമന 

സ്റ്റ, അനുവിധീയതേടരഅനുഗമിക്കുന്നത്' (ഒന്നിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നത്), തല്--ആ ഒരു ഇന്ദ്രി 

യം തന്നെ, करत} कटे മനസ്സിന്െറ (അല്ലെങ്കില് ആ: പുരുഷന്െറ), പ്ര്ഞാം-വിവേക 

ത്തെ, അംഭസിട വെള്ളത്തില് (സമുദൃത്തില്), നാവംടകപ്പുലിനെം, വായുഃ ഇവടകാററ് ഏ 

0960 1060619 ഹരതി ഹിടവലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. 

സ്വൈരമായി വിഷയങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുന്ന അവശികൃതങ്ങളായ 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മധ്യേ യാതൊരു ഇന്ദ്രിയത്തെയാണ് മനസ്സു പി൯തുടരുനാ 

छः ആ ഒരിന്ദ്രിയംതന്നെ ആ മനസ്സ്റീ൯റ വിവേകത്തെ, സമുദ്രത്തില് കപ്പ 

ലിനെ കാററ് എന്നപോലെ. വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. (സമുദ്രത്തില് കാററ് 

പ്രമത്തനായിരിക്കുന്ന ഒരുവനെറ കപ്പലിനെ അവിടവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടുപോ 

കുന്നതുപോലെ ഒരു ഒററ ഇന്ദ്രിയംതന്നെ പ്രജ്ഞയെ വിഷയത്തിലേക്കിഴച്ചുകൊ 

ണ്ടടപോകുന്നു. അപ്പ്പോഠം പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാല് പ്രജ്ഞയെ ഹ 

രിക്കുന്നു എന്ന കായയും പറവാനുണ്ടോ?) 

(ശം_ഭാ) യാതൊരു മനസ്സാണ് സ്വസ്വവിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ര്രിയങ്ങളെ അനുവത്തിക്കുന്നത് , യാതൊരു മനസ്സ്റാണ് 

അതാതിന്ദ്രിയത്തിന്െറ പ്രത്യേകവിഷയത്തെ തിരിച്ചുറിവാനുദ്യോഗിക്കുന്നത് > 
ആ മനസ്സ് ആത്മാനാത്മവിചേകംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ യതിയുടെ പ്രജ്ഞ 

യെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ? __ സമുദ്രത്തില് കപ്പലിനെ കാറ് എപ്രകാര 

മാണ്” വേണ്ട മാഗ്ഗത്തില്നിന്നു തെററിച്ചു വേണ്ടാത്ത വഴിക്കോടിക്കുന്നത് ആ 

തുപോലെ മനസ്സ് യതിയുടെ ആത്മവിഷയമായ പ്രജ്ഞയെ അപഹരിച്ച് 

അതിനെ വിഷയചിന്തനത്തില് പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നു. 

(ശ_സി ഒരു തോണി അതിവിസ്ാരമുള്ള ഒരു നദിയുടെ അക്കര പിടിക്കുന്നതിന്നായി പോ 

കുന്ന വഴിക്കു തക്കക്കേടായിട്ട് അതിശക്തിയോടുകൂടി ഒരു കാറവതുന്നതായാല് ആ കാററ് ആ തോ 

ണിയെ ഒന്നുകില് ഒരു വലിയ ചുഴിയില് കൊണ്ടുചാടിക്കുന്നു, അല്ലെഷ്കില് വെള്ളം 9018} ] 

തോണിയെ മുക്കുന്നു അതല്ലെങ്കില് അതിനെ ഒരു പാറമേല് കൊണ്ടലച്ചു പ്വൊളിക്കുന്നു, അല്ലെ 

ങ്കില് അക്കരെ അണയ്ക്കാതെ വേറെ വല്ല ടുഘടസ്ഥാനത്തേക്കുമടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇങ്ങിനെ 

പല പ്രകാരത്തിലും ആ കോണിക്ക്” അനത്ഥത്തെത്തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അനാദ്യവിദ്യകൊ 

ണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉല്കൃഷ്ടമായും നീചമായുമുള്ള വിപിധവാസനകളാല് ആകഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മന 

സ്സ് വിദ്വാന്െറ വിവേകബുദ്ധിയെ വിഷയത്തിലോ കമ്മത്തിലോ യോഗത്തിലോ ഉപാസ്ത്ിയിലോ 

വ്യവഹാരത്തിലോ അല്ലെങ്കില് വേറെ വല്ലതിലോ ചാടിച്ചു, വായു തോണിയെ എസപോലെ, നശി 

പ്പിക്കുന്നു വെന്നരുഥം . 

“ഡതതോ ഹൃപി? (അ. ൨: ശ്ലോ. ൬൦. ൬൧) എസിവയില് പായപ്പെടിട്ടുള്ള സംഗതിയെ 

പല വിധത്തിലും ഉപവ്വാദിച്ചുതിനന്െറശേഷം ഇനി ഭഗവാന് അതിനെത്തന്നെ ഒന്നുകൂടി സാധിച്ചു 

ഉപസംഹരിക്കുന്നു:__ 

൬൮. തസ്ധരദയസ്യ മഹാബാഹോ സിഥൃഹീതാനി സവ്ൃശഃ 

ഇന്ര്രിയാണിന്ദ്രീയാത്ഥേഭുസ്തുസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ. 



[മ് 
൨.വാം അധ്യായം ൮൭൫ 

ഹേ മഹാബാഹോഷഅല്പയോ മഹാബാഹുവായ അജ്ജുന, തസ്മാല്--ആയതുകൊ 

ണു, യസ്യടയാതൊരുവനെറ, ഇന്ദ്രിയാണി ഇയ്രിയങ്ങാം, സവൃശഃ--സകല, ഇയിയാത്ഥേ 

ഒ]95-വിഷയങ്ങളില്നിന്നും, നിഗൃഹീതാനിടനിവത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തസ്യ അവന്െറ 

പ്രജ്ഞാ-ജ്ഞാനം, പ്രതിഷ്ണിതാ-ഉറച്ചതാകുന്നു. 

ആയതുകൊണ്ട് അല്പയോ അജ്ജുന, എവനെറ ഇസ്പിയങ്ങള്ാണ് 01) 

ഷയങ്ങളിതാനിന്നു നിപത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്െറ ജ്ഞാനം മറച്ചുതാ 

യി ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രവൃത്തിയില് ദോഷ 
മുണ്ടെന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടു. അതുഹേതുവായിട്ട്' അല്ലയോ അജ്ജളുന., ഏതു യ 

തിയുടെയാണ് മനസ്സു മുതലായ സകല ഇ്്രിയങ്ങളും ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളില് 

നിന്നു നിവത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അവനെറ പ്രജ്ഞ ഉറച്ചുതായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] രാഗദ്വേഷലോഭാദിക്ളെ ക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിഷപ്രവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നതു്. ഇന്ദിയപ്ര 

വൃത്തിയുള്ളപ്പ്യോം ന്൯മമോധിയുണ്ടാകുന്നില്ല. സമാധിയഷില്ലാത്തതിനാല് ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നി 
റി റി $} च १) ല്ല. ജ്ഞാനാഭാവംനിമിത്തം ബ്ര്മാത്മൈക്യജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പ്യോഠം മോക്ഷവുമില്പ. മു 

ക്തിയില്ലെങ്കില് സുഖവുമില്ല. ഇങ്ങിനെ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തെ ചെയ്യാതെ 

യിരിക്കന്ന ബഹിമ്മുഖന്ന് നാനാവിധാനത്ഥങ്ങം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് ഇന്ദ്രിയസമു. 

ഹത്തെ രാഗാദികളോടു യോജിപ്പ്പിക്കാതെ അവയെ അടക്കി മുമുക്ഷുവായിരിക്കുന്ന യതി വിദേഹമു 

ക്തിക്കായിക്കൊണ്ട്” സമാധിയെ അവശ്യം ശീലിക്കേണ്ടതാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി പറ 

യുന്ന__തസ്ത്ാല് ഇതി. 

വിവേകജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്ന്' അവിദഭ്യാനിവൃത്തിയികകല്,, ലൌകികമായും 

56 01812902) 2:88 വ്യവഹാരം നശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, ആവക വ്യവഹാരം അവിദ്യയില്നിന്നു 
റി റി റി {+} 

ണ്ടായതാകുന്നു. @००1)9] 01)3 = വിരോധമാകയാല് (ജ്ഞാനോല്പത്തിയിങ്കല്) അതു നിവത്ത് 

ക്കുന്നു. ഈ അത്ഥത്തെ സ്ൃഷ്ടമാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു:__ 
4 

77) 9) 1 ത്തി र ൬൯. യാ നിശാ സവ്ൃഭുതാനാം തസ്യാം ജാഗ സംയമി 
, റൂ 5) त 6) 

യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഃ. 

സവ്വൂഭൂതാനാം--സകലപ്രാണികാംക്കും, യാ-:യാതൊരാത്മനിഷ്യയാണ്, നിശാ 

രാത്രിപോലെയാകുന്നത്, തസ്യ്യാം-ആ ആത്മനിഷ്ടയില്, സംയമി--ജിതേയവരിയനായ വി, 

വേകി, ജാഗത്തിടഉണന്നിരിക്കുന്നു, ബോധത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. യസ്യാം (>) = 00060 

രു വിഷയസനിഷ്ടയില് (അജ്ഞാനദശയില്), ഭൂതാനിടപ്രാണികഠം, ജാഗ്രതി-ഉണന്നിരിക്കു 

ന്നുവോ, സാ-ആ അജ്ഞാനാവസ്ഥ; വിഷയനിഷ്ണം പശ്യതഃ--ആത്മതത്ത്വത്തെ ദശിക്കുന്നം 

മുനേഃടമുനിക്ക്”, നിശാടരാത്രിയാകുന്നു. 

യാതൊരാത്മനിഷ് സകലപ്രാണികഠംക്കും രാത്രിപോലെ (ശുദ്ധ അന്ധ 
കാരംപോലെ) ഇരിക്കുന്നുവോ ആ നിഷ്ടയില് വിപേകിയായവ൯ ഉണന്നിരി 

ക്കുന്നു. യാതൊരജ്ഞാനദശയില് (വിഷയനിഷ്ടയില്) പ്രാണികാം ഉണന്നിരി 
ക്കുന്നുചോ (ബോധത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവോ? ആ ദശ ആത്മതത്ത്വത്തെ ദ 

ശിക്കുന്നപന്ന്” രാത്രീയാകുന്നു 
ക. ~~~ --- 

& (ശ്രി) ശത്രനിഗ്രഹത്തിന്നു സാമത്ധ്യമുള്ള = त}त ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തിന്നും സാമത്ഥ്യമു 

ണ്ട” എന്നു കാണിപ്പാനാണ്' ഈ സംബോധനം. 

12 # 



4൫ ൮൬ ശ്രീ മത്ഭാറപല്ഗീത 

(ശം_ഭാ) പരമാത്ഥതത്ത്വം സകലപ്രാണികറംക്കും രാത്രിപോലെയാ 
കുന്നു. എന്തെന്നാല്, രാത്രി തമഃസ്വഭാവമാകയാല് ഒരു പദാത്ഥത്തേയും തി 
രിച്ചറിപാ൯ പാടില്ലാതെയാക്കിത്തീക്കുന്നു. ആ പരമാത്ഥതത്തവം സ്ഥിതപ്ര 
ജ്ഞന്നു മാത്രമേ ഗോചരമാവുകയുള്ള. എപ്രകാരമാണ് രാത്രിഞ്ചരന്മാക്കി (രാ 
ക്ഠസന്മാക്ക് ) പകലായത് (62012988 രാത്രിയായി ഭവിക്കുന്നത്” അതുപോലെ 
രാത്രിഞ്ചരസ്ഥാനിയന്മാരായ അജ്ഞാനികളായ സവ്ൃഭൂതങ്ങറംക്കും പരമാത്ഥത 
ത്ത്വം രത്രിപോലെ അന്ധകാരമാകുനു. എന്തെന്നാല്, പരമാത്ഥതത്ത്വ 
ത്തില് ബുദ്ധിയെ ഉറപ്പിക്കാത്തവക്ക? ആതു ഗോചരമാകുനാതല്ല. പരമാത്ഥ 
തത്ത്വലക്ഷണമായും അജ്ഞാനം നിദ്രയായുമിരിക്കുന്ന ആ ദശയില് ജിതേ 
ന്രിയനായ യോഗി (പകലെന്നപോലെ)ഉ ണന്നിരിക്കുന്നു (ബോധത്തോടുകൂടി 
യിരിക്കുന്നു). “അപന്൯ ഗ്രാഹക൯. അതു ഗ്രാഫ്പസ്ത? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേ 
ദലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ അജ്ഞാനമാകനാ നിദ്രയില് ഉറങ്ങിത്തനൊ കിടക്കു 
ന്നു ഭൂതങ്ങറം ഏതവസ്ഥയിലാണ്' ഉണന്ിരിക്കുന്ന എന്നു പാ യുനാത്__യാ തൊരവസ്ഥയിലാണ് 00213062 ० രാത്രിയില് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടു സ പപ്പിംകാ 
ണുന്നപരെപ്പ്യോലെയിരിക്കുന്നത്__ആ അവസ്ഥ പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ അറിഷു 
ന്ന മുന്ിക്കു രാത്രിപോലെയാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, അത് അവിദ്്യാരൂപമായി 
ത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. 

അതുഹേതുവായിട്ട്' അവിദ്യയാവസ്ഥയില് മാത്രമേ കമ്മങ്ങറം പിധി ക്കപ്പെടുന്നുള്ള; വിദ്ദ്യാവസ്ഥയിലില്ല. വിദ്യഷുണ്ടാകുമ്പോറം അവിദ്യ, 07९९ 
ദയത്തില് രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടെന്നപോലെം നശിക്കുന്നു. വിദ്യഷുണ്ടാകുന്നതി ന്നുമുമ്പ് ക്രിയാകാരകഫലഭേദ്രൂപമായിരിക്കുനാ അവിദ്ദ പ്രമാണബുദ്ധിയോട്ട 
കൂടി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും സകലകമ്മങ്ങറാക്കും ഹേതുവായി ഭവിക്കുകഷും ചെയ്യു 
072. പ്രമാണബുദ്ധികൂടാതെ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത'” കമ്മത്തിന്നു ഹേതുവായി 
ഭവിക്കുന്നില്ല. പ്രമാണഭതമായ ലേദം വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കമ്മം ഞാ൯ ചെ 
യ്യേണ്ടതാണല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ച്” ഒരുവന് കമ്മത്തില് കത്താവായി പ്രവ 
ത്തിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം രാത്രി എന്നപോലെ അവിദ്യമാത്രമാണ്” (അജ്ഞാന 
കല്പിതം മാത്രമാണ്”) എന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്, ഈ സകലഭേദങ്ങ 2० രാത്രി എന്നപോലെ അജ്ഞാനമാകനാ അന്ധകാരംകൊണ്ടുണ്ടായതാകന്നു 
എന്ന ജ്ഞാനം ആക്കുണ്ടാകുന്നുപവോ ആ ആത്മജ്ഞാനിയഷുടെ അധികാരം സ 
വകമ്മസന്്യാസംതന്നെയാകുന്നു. അല്ലാതെ, കമ്മം ചെയ്യുന്നതില് അധികാര 
മ്പ. “തല്ബുദ്ധയസ്പുദാത്മാനഃ് (അ. ൭. ശ്രോ. ൧൭) എന്നു മുതലായവയെ 
ക്കൊണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ള വനന * ആത്മനിഷ്ടയി അതന്നെയാണ്” അധികാരമെ 
നാ ഭഗവാ൯ ഇനി കാണിക്കുന്നതാണ്. 

പൃവ്വപക്ഷം__പ്രവത്തകമായ പ്രമാണത്തിനെറ (വിധിയുടെ) അഭാവ ത്തിങ്കല് പ്രവൃത്തിയുണ്ടാകുന്ന തല്ല. & 

# (ആ) വേദവിധികൂടാതെ കമ്മങ്ങളില് പ്രവൃത്തി അസാദ്ധ്യമാകുന്നതുപോലെ വിദ്വാന്ന് ജ്ഞാനനിഷ്ടയില് പ്രവൃത്തിയും അസാഭ്ധ്യമാകുന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാനിയും വിധിയെ ആശ്രയി ७56612०. 



[ഉറു 
൨വാം അധ്യ്യായം ൮൭ 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെനാല്., ആത്മജ്ഞാനത്തിന്നു 
സ്വാത്മാതന്നെയാണ് വിഷയം. ഒരുവന്നു സ്വന്ത ആത്മാവില് പ്രവത്തിക്കു 
നാതിന്നു പ്രമാണമാവശ്യമില്പ. എന്തെന്നാല്, ആത്മാവാണ് എന്നതുകൊണ്ടു 
തന്നെ. എന്നുതന്നെഷുമല്പ, സവ്ൃപ്രമാണങ്ങളുടെ അവസാനവും അവിടെ (ആ 
ത്മാവിങ്കല്) ആകുന്നു. ആത്മ:സ്വരൂപമറിയപ്പെട്ടതിനെറശേഷം പ്രമാണത്വ 
ത്തിന്നു പിന്നേഷും പ്രമാണുപ്രമേയവ്യവഹാരമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അവസാനപ്രമാ 
ണമായ വേദം & ആത്മാവിന്നു പ്രമാതൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. നിഷേധിക്കു 
നാതോടുകൂടി അതു (വേദം) പ്രമാണമല്ലാതെയായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറ 
ക്കമുണന്നവന്നു സ്വപ്പുകാലം എപ്രകാരമാണ് പ്രമാണമല്ലാതെയായി ഭവിക്കുന്ന 
ത് അപ്രകാരം ആത്മബോധം വന്നവന്നു വേദം അപ്രമാണമായി ഭവിക്കുന്നു. 
ലോകത്തില് സാധാരണയായി നാം ഒരു വസവിനെ അറിഞ്ഞാല് പിനെ അ 
തിനെത്തനനെ മറെറാരു പ്രമാണംകൊണ്ടി ഒന്നുകൂടി “അദിവാ൯ ശ്രമിക്കാറില്ല. 
അതിനാല് ആത്മാവിനെ അറിയുനാവന്ന കമ്മത്തില് അധികാരമില്ല എന്നു 
സിദ്ധമാകുന്നു. 

[ശ_സി] അനേകായിരം ജന്മങ്ങളായി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുകൃതങ്ങളുടെ പരിപാകംകൊണ്ട 
ഈശ്വരപ്രസാദപരിപുണ്ണുതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന യാതൊരു യതിക്ക സമാധികൊണ്ട്? “ഞാനും 
ഈ കാണുന്ന സവ്വവും ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്? എന്നിങ്ങിനെ അപ്രതിബദ്ധമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാപ 
രോക്ഷവിജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നുവോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധനായും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായുമിരിക്കുന്ന 
മഹാത്മാവിന്. സ്വപ്ലവ്യവഹാരംപോലെ “ഞാന്, ഇതെണ്െറ് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ലൌകികമായും 
വൈടദികമായുമുള്ള വ൮ൃവഹാരം നിശ്ശേഷം നിവത്തിക്കുന്നു. നിദ്രപോലെ അവിദ്യ നിശ്ശേഷം നശി 
ച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് തല്കായ്യുവും തീരെ നശിക്കുന്നു. അതിനാല് ഉണന്നിരിക്കുന്നവനെപ്പോലെ 
പ്രബുദ്ധനായും ജിവഷ്മുക്തനായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്തു ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെയാണ് രമിക്കുന്നത്. മ 
റെറാരു ദിക്കിലുമല്പം എന്നു പ്രതിപാടിക്കുന്നു_യാ നിശേതി. 

ഏഷണങ്ങളെ ത്ൃജിച്ചവനും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനും വിദ്വാനുമായ യതിക്കു മാത്രമേ മോക്ഷപ്രാ 
मत) 4४ 8; വിഷയങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്ന അസനസ്യ്യാസിക്കില്ലം എന്ന അത്ഥത്തെ ദൂഷ്ടാന്തത്തോടുകൂടി കാ 
ണി പ്പം൯വേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു:_ 

ഠെ. ആപൃയുമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം 

സമുദ്രമാപഃ പ്രവിശന്തി യദ്വല് 

തദ്വല് കാമാ യം പ്രവിശന്തി സവ്വേ 

സ ശാന്തിമാപ്പോതി ന കാമകാമീ. 

ആപുയ്യുമാണം-ജലംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുംം അചലപ്പതിഷ്ടംടസ്ഥിരമായി 
നില്ലുന്നതുമായ, സമുദ്രം-സമുദ്ത്തെ, ആപടേ(നദിമുതലായതിലെ) ജലങ്ങാം, യദ്വല്-എ 
പ്രകാരമാണ്, പ്രവിശന്തിടപ്രവേശിക്കുന്നത്', തദ്വത-അപ്രകാരം, സ്വേ കാമാഃ-സകല 
വിഷയങ്ങളും, യ൦-അന്തര്ദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയ യാതൊരു മുനിയെ, പ്രവിശന്തിടപ്രവേശിക്കു 
ന്നുവോ, സഃ-അവന്, ശാന്തിം-കൈവല്യത്തെ; മോക്ഷത്തെ, ആപ്പോതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

കാമകാമീടവിഷയങ്ങളെ ഇകച്ഛിക്കുന്നവന്, നടമോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പ. 
४ म 

 # (ആ) ആത്മജ്ഞാനോദയത്തോടുകൂടി സവ്യപ്രമാണങ്ങളുടേയും പ്രാമാണ്യമില്ലാതാകുന്നരി 

നാല് വേദം അവസാനപ്രമാണമാകുന്നു. 



0 \ 
൮൮ ശ്രി മരര്ഭഗപല്ഗീത 

) 
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതുമായ 0७29 कठो എപ്രകാര 

മാണ് നദി മുതലായതിലെ ജലങ്ങാം പ്രപേശിക്കുന്നത്' അതുപോലെ. യാതൊ 
5) । ^) ५ റി (>) 0 രു ബ്രഹ്മനിഷ്ടനെയാണ്” സവ്യവിഷയങ്ങളും പ്രവേശിക്കുന്നതു” അവന് മോക്ഷ 
1) ല് ) 5) ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിഷയങ്ങളിലിച്ഛുയുള്ളവന് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) ജലംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചലനംകൂടാതെ സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നതുമായ സമുദ്രത്തെ നാലുപുറത്തുനിന്നും ഒഴുകുന്ന ജലങ്ങഥം ഫഎപ്രുകാര 

മാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് __(ജലങ്ങാം പ്രപേശിച്ചാലും) തനിക്കു യാതൊരു വികാ 
രവുംകൂടാതെ സ്വാത്മസ്ഥമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തെ എപ്രകാരമാണ് 

പ്രവേശിക്കുന്നത് __അതുപോലെ. വിഷയസന്നിധിയിലായാലും യാതൊരു മുനി 

യെയാണ് നാനാവിധ ഇച്ഛാവിശേഷങ്ങാം, സമുദ്രത്തില് ജലമെന്നപോലെയ 

അവില് ഒരു വികാരത്തേയും . ചെയ്യാതെ പ്രവേശിക്കുന്നത് __യാതൊരുവമനെ 
യാണ്” ഇച്ഛുകറം തങ്ങളുടെ വശമാക്കാതെ അവ അവനില് ലയിക്കുന്നത് __ 

അവന മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നപ൯ മോക്ഷത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

[ശ_സ] ഒരു കന്യക ജൂതുവായതിന്െറശേഷം തന്െറ മാതാപിതാക്കന്മാരേയും സഹോദര 

നേയും മറവുള്ള സ്വജനങ്ങളേയും വിട്ടു ഭത്താവിനെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച് അവനില്ത്തന്നെ രമിക്കു. 

ന്നു, അവനോടുകൂടി തൃ്ത്യായി ഭവിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു. പതിയ്രതയായിരി 

ക്കന്നതിനാല് അവം മറെറാരുവന് പറയുന്നതിനെ കേക്കുന്നില്ലം മറെറാരുവനെ കാണുന്നില്ലം 

സ്തൂരിക്കുന്നില്ല, സ്്ൃശിക്കുന്നതുമില്ല. അവം പതിയ്രതാധമ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതേയുള്ള. 

അതുപോലെതന്നെ ബ്രദ്മവിത്തായിരിക്കുന്ന ” യതിയുടെ പ്രജ്ഞ(ടവിവേകബുദ്ധി) സമാധികൊണ്ടു 

പ്രൌഡയായി ഭവിച്ചു ദേഹത്തേയും പ്രാണനേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും എല്ലാം 89० പരിത്യജിച്ചു സ 

ച്ചിദാനന്ദൈകരസമായിരിക്കുന്ന ബ്രമ്മത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച്” അവിടെത്തന്നെ രമിക്കുന്നു, ക്രി 

ഡിക്കുന്നും സന്തോഷിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു. പതിവ്രതയെപ്പോലെ (ബ്ര്മവിത്തായ യതിയുടെ പ്ര 

ജ്ഞ) മറെറാന്നിനെ കേംക്കുകയോ, കാണുകയോ, വിചചാരിക്കുകയോം, അറിയുകയോ. ചെയ്യാതെ 

സദാ ബ്രഹ്മ.സ്വത്രപമായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള പ്രജ്ഞയോടു കൂടിയ യതിതന്നെ 

യാണ് ജിവന്മുക്തിസുഖത്തേയും വിഭേഹകൈവല്യസുഖത്തേയുമനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ തത്ത്വത്തെ 

സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ശ്രിഭഗവാന്, ഭിക്ഷാദിയില് പ്രവൃത്തനായാലും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി രിക്കു. 

ന്ന യതിക്കു ബാഹ്യാനാലംബ്വനത്വത്തെത്തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു__ആപൂഷ്യമാണമിതി. 

ഇതിന്നു മുമ്പിലത്തെ ശ്രോകംകൊണ്ടും ഈ ശ്ര്രോകംകൊണ്ടും ആഹാരാദിയില്കൂടി സ്ഥിതവ്ര 

ഇഞനായിരിക്കുന്ന ബ്രശ്മവിത്ത്' ബ്രഹ്മാത്മനാ ബ്രഹ്മത്തില്ത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, മറെറാരേടത്തുമ 

ലം എന്നിങ്ങിനെ :കിമാസിത? എന്ന ചോഭ്ൃത്തിന്ന്' ഉത്തരം പവയപ്പപട്ടു. 

അതുഹേതുവായിട്ട് __ 

) ॥ 9) റി ൧െ. വിഹായ കാമാന് യഃ സവാന് പുമാംശ്ചരതി നിഃസ്സുഹഃ 
० ४ 5) 

9) ५ പ് 

നിമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സ ശാന്തിമധിഗച്ചുതി. 

2 एः 2 ४ 0 ज 2 ഠി 1] ९४४ ० 42009 =९0,960500@ പുരുഷന്, സവാന് കാമാന്-(പ്രാപിച്ചിട്ടള്ള) സകല ഇച്ഛ 
റി റയ:൭ ¢ 1] ४७, ;] ര + റ 1) 0 ¶ റി ്ി 

കളേയും, വിഹായടഉപേക്ഷിച്ച് , നിഃസ് പുഹഃട(പ്രാപിക്കാത്ത) യാതൊന്നിലുമിച്ഛുയില്പാ 

ത്തവനായി, നിമ്മമഃഭോഗസാധനങ്ങളില് മമത (എന്െറ എന്ന ബുദ്ധി) ഇല്ലാത്തവനാ 

യി, നിരഹങ്കാര? (സ൯)-അഹംകാരമില്ലാത്തവനായി, ചരതിട(പ്രാരബ്ബവശേന ഭോഗ 
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൨൨൦ അധ്യായം ൮൯ 

ങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും) സഞ്ചരിക്കുന്നവോ, സഃടഅവ൯, ശാ 

ന്തിം-മോക്ഷത്തെ, അധിഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

യാതൊരു പുരുഷ൯ സകല ഇച്ചുകളേയുമുപേക്ഷിച്ചു ഒന്നിലുമിച്ഛയി 

ല്യാത്തവനായി മമതയില്ലാത്തവനായി അഹങ്കാരര ഹിതനായി സഞ്ചരിക്കുന്നു 

വോ അവ൯ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യാതൊരു സന്യാസിയാണ് സകലകാമങ്ങളേയും പരിത്യജി 

കേവലം ജിപനത്തിന്നുമാത്രം ചേഷ്ടിക്കുന്നപനായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്” _ശരീ 

രജീവിതത്തില്കൂടി ഇച്ഛുയില്ലാത്തപനായി, ശരിരജീപനത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന പ 
ദാത്ഥങ്ങളിലുംകൂടി എന്റെറ എന്ന അഭിനിവേശമില്ലാത്തവനായി താന് വി 

ദവാനാണെന്നുള്ള അഭിമാനവുമില്ലാത്തവനായി യാതൊരു സന്യാസിയാണ് സ 

ഞ്ചരിക്കുന്നത് __അപ്രകാരമിരിക്കുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്൯, ബ്രഹ്മവിത്ത്, സംസാ 

രടുഃഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ നിവാണമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ശാന്തിയെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു. അവന് ബ്രഹ്മംതന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു എന്നത്ഥം. 
[ശ_സ] “ധ്യായതോ വിഷയാന്? എന്ന ദ്ലലോകംകൊണ്ടു വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണദശന 

ങ്ങ0ംകൂടാതെ കേവലം അവയുടെ ധ്യാനമാത്രംകൊണ്ടുതന്നെ കാമാദ്യനത്ഥങ്ങഥം ഉഅവിക്കുന്നതി 

നാല് വിദ്വാനുംകൂടി നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു പ്രതിപാദിച്ചു. അപ്പ്പോഠം പിന്നെ ബ്രഹ്മനിഷ്ണ 

യെ വിട്ട്” ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും യഥേഷ്ടം വിനോ 

ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാമകാമികഠം നാശത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നു പറയേണമോ? അതിനാല് വിദേഹ: 

കൈവല്യത്തെ ഇച്ഛ്ിക്കുന്നവനും ബ്രരമവിത്തുമായ യതി സവ്ൃപ്രകാരത്തിലും വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹി 

ക്കാതെ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹംചെയ്ത്്' സപവ്വദാ ആത്മനിഷ്ണനായിരിക്കണം. യാതൊരുവന് ഇപ്രകാരം 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ അവന് വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു പ്രതിപാടിക്കുന്നു__പിഹായേതി. 

സവ്ൃത്തേയും ബ്രഹ്മമയമായി കാണുകയും, ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്ര 
റി १ റി ) രി റി $ धि १ ററ റി മ.വിത്തു സവത്ര സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭിക്കിലും സ്ഥിരമായി സ്ഥിതിചെയ്തു 

റി & । 0.1८ ററ ന്നില്ല. ഈ ശ്ത്രോകം കൊണ്ട് “കിം വ്രജേത് എന്ന ചോഭ്യത്തിന്നുത്തരം പറയപ്പെട്ട. 

ഈ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയെ സ്തൂതിക്കുന്നു:__ 

൨െ. ഏഷാ ബ്രാഫ്മി സ്ഥിതിഃ പാത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്ൃതി 
സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിലാണമുച്ഛുതി. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജജുന, ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി ഃബ്രഹ്മമ്ഞാനനിഷ്ട, ഏ 

ഷാടഇപ്രകാരമാകുന്നു (ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാകുന്നു]. ഏനാംടഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനനിഷ്ഠയെ, 

(പരമേശ്വരാരാധനേന വിശുഭധാന്തഃകരണ$ഃ പുമാന്)--പരമേശ്വരാരാധനംകൊണ്ടു മനഃ 

ശുഭ്ധി പന്ന പുരുഷന്, പ്രാപ്ൃയടപ്രാപിച്ചിട്ട്, ന വിമുഹ്ൃതിടപിന്നേയും സംസാരമോഹ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പ. (യതഃ)-എന്തെന്നാല്ം അന്തകാലേ അപിംമരണകാലത്തില്ക്ൂടിം 

അസ്യ്യാം--ഈ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയില്, സ്ഥിത്വാട(ക്ഷണമാത്രം) ഇരുന്നാലും, ബ്രഹ്മനിവ്യാണം- 

ബ്രഹ്മത്തില് ലയത്തെ, ഒ്ടച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ബ്രഹ്മജ്ഞാനനിഷ്ട എന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു 

വനാതാകുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനനിഷ്യയെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ ആരും സം 

സാരമോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനനിഷ്ടയില് മരണകാല 
@ മാത്രമേ ഇരിപ്പാന് സംഗതീവന്നുള്ളവെങ്കിലും അവന് ബ്രഹ്മത്തില് 



780 ശ്രി ०९६०१०२८) @ 

ലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. (അപ്പ്യോഠം പിന്നെ ബാല്യംമുതല്ക്കുതന്നെ ബ്രഹ്മ 
ജ്ഞാനാനിഷ്ണയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപ൯ ലയത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നു പറയേ 
ണമോ?) 

(ശം _ ഭാ) ഇതുവരെ പറയപ്പെട്ട അവസ്ഥ__സവ്വകമ്മങ്ങളേയും സന്ദ്യ 

സിച്ച് ബ്രഹ്മരൂപമായീട്ടുതന്നെയുള്ള സ്ഥിതി ആകുന്നു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ. ഈ ആ 

വസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ (ഒരുവന്) മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഈ 
ബ്രഹ്മനിഷ്ടയില് മരണകാലത്തുമാത്രംപോലും സ്ഥിതിചെയ്താല് ഒരുവ൯ മോ 

ക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പ്യോഠം പിന്നെ ബ്രഹ്മചയുംമുതല്ക്കുതന്നെ സ്വ 
ത്തേയും സന്മൃസിച്ചു ജീവകാലം മുഴുവന് ബ്രഹ്മനിഷ്ടയിലിരിക്കുന്നപന് ബ്രഹ്മി 

വ്യാണത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നു. പറയേണമോ? 

[ശ_സ] മുമുക്ഷുവായ യതിയുടെ പ്രപഞ്ചവാസനകളായിരിക്കുന്ന കാമക്രോധങ്ങളോടും 

“ഞാന്, എന്െറ എന്ന അഭിമാനവിശേഷങ്ങളോടുംകൂടിയിരിക്കുന്ന ശ്രവണജന്യയജ്താനം, പ്രതിബ 

സ്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാകയാല് വിദേഹമുക്തിക്കു മതിയാകുന്നതല്പ എന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടു പരമകൃപാ 

ലുവായിരിക്കുന്ന ശ്രീഭഗവാന് ആദ്യംതന്നെ “സമാധാവചലാ ബുദ്ധിഃ? എന്നിങ്ങിനെ ബ്രഹ്മനിഷ്ണയെ 

സ്ൂതിച്ചു. പിന്നെ, നിരന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ട കൊണ്ടു ശരീരരക്ഷണകായ്യത്തില് കൂടി ബ്രശ്മാത്മനാ ബ്രമ്മ 

ത്തില്ത്തന്നെ 'സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും “ഞാന് എനെറ എന്നും മററവുമുള്ള ബന്ധത്തില്നിന്നു മോചി 

21५102० ആയ വിദ്വാനുമാത്രമേ വിദേഹമുക്തി സാധിക്കുകയുള്ളവെന്നു പ്രതിപാദിച്ചു. ഇനി ഇ 

പ്പ്ോോം, മുമുക്ഷയവായവന് ഇതിനെത്തന്നെയാണ്' സമ്പാദിക്കേണ്ടത്' എന്നും, മേല്പറഞ്ഞ ഉപായം 

കൊണ്ടുതന്നെയാണ്” വിദേഹമുക്തി സാധിക്കപ്പെടുന്നത് മറെറാന്നുകൊണ്ടുമല്പ എന്നും, സൂചിപ്പി 

ച്ചുംകൊണ്ട്' ഉപക്രാന്തമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മനിഷ്ണയെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു__ഏഷേതി. 

ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി ബ്രഷ്മപ്രാപ്ഠിക്കുള്ള നിയതകാരണത്വംഹേതുവായിട്ടു ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതിഃ എ 

ती? പറയപ്പെടുന്നു__ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതായ നിഷ്ഠ എന്നത്ഥം. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 

യോഗശാസ്രരൂ ശ്രികൃഷ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

സാംഖ്യയോഗോ നാമ 

ദവിതിയോധ്യായഃ 

009० 09975007) രണ്ടാമധ്യായം 
സ 

റ്ഡമാവം. 
ത് 

- ഇം... 
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(ശം ഭാ) പ്രവൃത്തിമാഗ്ലുമായി യോഗബുദ്ധിയും, നിപ്പത്തിമാഗ്ലമായി സാം 

ഖ്യബുദ്ധിയും, ഇങ്ങിനെ രണ്ടുവക ബുദ്ധികറം ഈ ശാസ്രൂത്തില് ഭഗപാനാല് 

ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. ५९ ०0005} യദാ കാമാന് (അ. ൨ ദ്രോ. ൭൫) എന്ന ७९००० 
മുതല്ക്ക് അധ്യായാവസാനംവരെ, സാംഖ്യബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചവക്ക് സ 

ന്യാസമാണ് കത്തപ്യമായിട്ടുള്ളത്' എന്നും, “ഏഷാ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതിഃ? (അ. ൨ 

ദ്ര്രോ. ൨െ) എന്ന ശ്ലോകംകൊണ്ട് ആ നിഷ്ടകൊണ്ടുതന്നെ അവര് കൃതാത്ഥ 

ന്മാരാകുമെന്നും. ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. എന്നാല് ഭഗവാ൯ അജ്ജുനനോടുട യോ 

ഗബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചു “കമ്മണ്ടയേപാധികാരസ്തോ മാ തേ സംഗോസ്ത്വക 

മ്മണീ? എന്നിങ്ങിനെ കമ്മത്തെത്തന്നെ ചെയ്താനുപദേശിച്ചു. എങ്കിലും, അ 

തുകൊണ്ടു (കമ്മംകൊണ്ടു) തന്നെ ശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതുമില്ല. 

ഇതു രണ്ടും കേട്ടപ്പോഠം പരിഭൂമിച്ചുവശായിട്ട് അജ്ജുന൯ ഭഗവാനോടു താഴെ 
പറയുംപ്രകാരം പറയുന്നു. 

അജ്ജുനനുള്ള ഈ പയ്യാകലീഭാവം യുക്തംതന്നെയാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, 
€ ५ (¬ 2 സ്വഭക്തനും മോക്ഷേക്ട്ുവുമായ അജ്ജുനന്' ശ്രിഭഗവാ൯ ആദ്യം ७०००११९ 

9] 9) #] 

വിക്കു സാക്ഷാല് സാധനമായ സാംഖ്യബൃദ്ധിനിഷ്ഠയെ ഉപദേശിച്ചുതിന്െറ 

ശേഷം പിന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കു സാക്ഷാല് സാധനമല്ലാത്തതും നിയമേന 

ഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതും അമേകദോഷങ്ങളോ 
<] | ₹ 52 2 1) 

53 ७1९000९0, കമ്മത്തെ 6) ०100909 അജ്ജുനനോടാജ്ഞാപിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാ. 

കുന്നു? = ५९) 9९०0७} ചേത? എന്ന അജ്ജുനനെറ ചോദ്യം (അപ്പോം പരിഭൂമി 
ह ലി 1 ^) ൭ റി ( 0 ച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ജുനന്െറ 00907 ) അനുരൂപമായിരിക്കുന്നു. (സാംഖ്യം 
2 (> 9) 2 2 ഴി | 2. യോഗം എന്ന് മു൯വിപരിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരം) വിഭാഗിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവ 

)) 9) 

നെറ @ 015) ९2० യുക്തമായിരിക്കുന്നു. 

ചിലര് छठ 0299000 ചോദ്യത്തിന്നു വേറെവിധം അത്ഥം പറഡുകഷ്ും 

അതിന്നുള്ള ഭഗവാനെറ മവുവടിയെ ചോദ്യത്തിന്നു വിരോധമായി ല്യ്യാഖ്യാ 
5 റ ^ 

ളി] ‡)} 

നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങറം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിനെറ പ്രസ്മാവനയില് 

പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതാത്ഥത്തിന്നു വിപരിതമായിട്ടാണ് അപര് ഈ സന്ദഭത്തി. 

ലുള്ള ചോദ്യ്യോത്തരങ്ങറംക്കു വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് . എങ്ങിനെ എന്നാല്__ 

സകലവണ്ണാശ്രമികറംക്കും ജ്ഞാനവും കമ്മവും ഒന്നിച്ചു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 
ന്നു എന്നാണ് ഗീതാശാസ്രൂത്തില് നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്ഥം എന്ന്” അ. 

)) ൫ १ 

വര് പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. പിന്നെ ജിവപയുന്തം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടവയാ 
യ ശ്രുതിചോദിതങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെ. ഉപേക്ഷിച്ച് കേവലം ജ്ഞാനംകൊണ്ടു. 

9} 1) . 1) 9) 5) 1} 9] 

മാത്രം മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതിനെ വിശേഷിച്ചും നിഷേധിച്ചിരിക്കു 

ന്നു നാല്. യോഗികറാക്കു കമ്മനിഷ സ്യ ാസികറാക്കു ജ്ഞാനന ९ 9) 2 പ് = ६.४ 



(൦ 
൯൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

യും ഇങ്ങിനെ ഓരോ ആശ്രമിക്കും ഓരോ നിഷ്ടയെ മാത്രമേ 8701979 ഇപി 
ടെ (മൂന്നാമധ്യായത്തില്?) ഉപദേശിക്കുന്നുളള എന്നും അപര്തന്നെ പറയുന്നു. 

।। 

1) 
८] = അപ്പ്യോറം ജന്മപയ്യുന്തം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള ശ്രു 

തിചോദിതങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെ ഉ പേക്ഷിക്കാമെന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ പിരോ 
ധമായ അത്ഥത്തെ ഭഗവാ൯ അജ്ജുനനായിക്കൊണ്ടുപദേശിച്ചു എന്നതെങ്ങി 
നെ% ശ്രോതാവായ അജ്ജുന൯ അതിനെ സ്വികരിച്ചു എന്നതും എങ്ങി 
നെ? പ്യ്യാഖ്യാതാവ് ഈ വിരുദ്ധാത്ഥത്തിന്ന് ഇങ്ങിനെ സമാധാനം പറയു 
മായിരിക്കാം__ശ്രൌതകമ്മങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച് കേവലം ആത്മജ്ഞാനംകൊ 
ണ്ടുമാത്രമുള്ള മോക്ഷം ഥഹസ്വഡന്മാക് മാത്രമേ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള; അന്യയാ 
ശ്രമികറംക്കില്ല. 

2 2 2 2 ¬ 2 ഇതും അസബവന്ധംതനനെ. എന്തെന്നാല് വ്യാഖ്യാതാവ് പ്രുസ്മാവ 
നയിൽ സകലആശ്രമികറംക്കും ജ്ഞാനവും കമ്മവും ഒന്നായിട്ടാണ് ഗീതാ 
ശാസ്രൂം ഉ പദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെറശേഷം ഇപിടെ (൩൨൦ 

१] १) 5) ഴി १) അധ്യായത്തില്) അതിന്നു വിപരീതമായി ചില ആശ്രമികറംക്കുമാത്രം കേവ 
ലം ജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് മോക്ഷസിദ്ധി എന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം? 

അല്ലെങ്കില് വ്യാഖ്യാതാവ് ഈ. വിരുദ്ധാത്ഥത്തിന്ന് ഇങ്ങിനെ സമാ 
ധാനം പറയുമായിരിക്കാം_ശ്രൌതകമ്മങ്ങളെ മാത്രമുദ്ദേശിച്ചാണ്” ഈ വാക്ക്. 
ശ്രൌതകമ്മങ്ങറംകൂടാതെ കേവലം ജ്ഞാനംകൊണടുള്ള മോക്ഷമാണ് ഗൃഹസ്ഥ 
നു നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത്ി. ഇവിടെ സ്മാത്തകമ്മങ്ങറം ഗഹസ്ഥന് കൃത്യ 
്ങളാണെങ്കിലും അവ ഇല്ലാത്തപോലെ വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു 
കേവലം ജ്ഞാനംകൊളണ്ടുള്ള മോക്ഷം ഗൃഹസ്ഥനുമാത്രം നിഷേധിക്കപ്പെ 
5012. # 

ഇതും വിരുദ്ധംതന്നെ. എന്തെന്നാല്, സ്മാത്തകമ്മത്തോടുകൂടിയ ജ്ഞാ 
നംകൊണ്ടുള്ള മോക്ഷം ഗുഹസ്ഥനുമാത്രം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അന്യയാ 
ശ്രമികറംക്ക് വിരോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുമുള്ള സംഗതി വിലേകികകാല് 
എങ്ങിനെ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു? സന്യാസികറ്റംക്ക് മോക്ഷസാധനമായി ജ്ഞാന 

"~ ത്തി & (ആ) ഗൃഹസ്ഥനൊഴിച്ചു ശേഷമുള്ള ആശ്രമികഥംം കേവലം വ ശേഷമുള്ള ആശ്രരമികറംക്കു കേവലം ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള മോക്ഷം 
'സാഭ്ധ്യമാണെന്നു വൃത്തികാരന് താഴെ പറയുംപ്രകാരം സിഭ്ധാന്തിക്കുന്നു__സന്യംസികം ശ്രൌതക മ്മങ്ങളെ മാത്രമേ ഉ പേക്ഷിച്ചിട്ടള്ള. അവക്കു ചെയ്യേണ്ടതായി ചില സ്മാത്തകമ്മങ്ങം ഇനിയും 
ഉണ്ട'. സനസ്പ്യാസിയുടെ കായ്യുത്തില് സ്ക്രാത്തം മാത്രമായ കമ്മത്തോടുകൂടിയ ജ്ഞാനംകൊട്ടെള്ള മോ 
ക്ഷ സിദ്ധി സാധുവാകുന്നു. എന്നാല് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനു ശ്രെൌതകമ്മങ്ങറം കൃത്യങ്ങളാകന്നതിനാല് 
ശ്രൌതകമമങ്ങറം കൂടാതെയുള്ള ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. സ്കാത്തകമ്മങ്ങളും ഗൃ 
ഹസ്ഥനു കൃത്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവ അപ്രധാനങ്ങളാകന്നു. വ്രധാനമായ ശ്രൌതകമ്മത്തിന്െറ ആ 
ഭാവത്തില് (ഥഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളും) അപ്രധാനമായ സ്ക്രാത്തകമ്മം ഇല്ലാത്തപോലെ 
ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് സ്മ്ാത്തകമ്മത്തോടുകൂടിയ ജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ? സന്യാസിക്കു മോക്ഷ 
സിദ്ധി എന്നും, ഗൃഹസ്ഥനു ശ്രൌതകമ്മത്തോടുകൂടിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് മോക്ഷസിദ്ധി എന്നും 
വരുന്നു. 



ലു 
൩൦ അധ്യായം ൯൩ 

വും സ്മാത്തകമ്മവും കൂട്ടിച്ചേക്കപ്പെടുന്നുലെങ്കില് (०८00 602 മോക്ഷസാധവനമാ യിട്ടി സ്മാത്തകമ്മങ്ങളോട്ടകൂ ടിത്തന്നെഷുള്ള ജ്ഞാനമാകനമ 9 അല്ലാതെ ശ്രൌ തകമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ ജ്ഞാനമല്ല. 
। 

5) 3 
അല്ലെങ്കില് വ്യാഖ്യാതാവ് ഈ വിരുദ്ധാത്ഥത്തെ . പേറൊഷ മാതിരി പ്യാഖ്യാനിക്കുമായിരിക്കാം__ശ്രൌതവും സ്മാത്തവുമായ കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ ഞ്ഞോനം ധഹസ്ഥനുമാത്രം മോക്ഷസാധനമായി ഭപിക്കുന. എന്നാല്: സ്യാ | ¶ റ 5) 

८. 
क 

സിക്ക്” ്ലാത്തകമ്മങ്ങളോടുകൂടി മാത്രമുള്ള ജ്ഞാനമാണ് മോക്ഷസാധനമാധി ഭവിക്കുനാത?. അങ്ങിനെയാണെങ്കില് ബഹുപ്രയാസമാഴും ദുഃഖത്രുപമാഷ്യമുള്ള ശ്രൌതസ്മ്ാത്തകമ്മങ്ങറം പ്ു)പ്പാം ധഹസ്ഥണെറ തലയില്തന്നെ പെടുന്നു. 
(കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതില്) ആയാസം വജുരെ ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഗഹ സ്ഥനു മാത്രമേ മോക്ഷമുള്ള എന്നും, ശ്രൌതമായ നിത്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാത്ത അസ്യാശ്രമികറംക്കു മോക്ഷസിദ്ധിഷ്ടണ്ടാകുന്നാതല്ല എന്നും അവര് പഠറയുമായിരി ക്കാം. അതും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, സകല ഉപനിഷത്തുകളിലും ഇതിഹാസ ങ്ങളിചും പുരാണങ്ങളിലും യോഗശാസ്രൂങ്ങളിലും മുമുക്ഷുവിന്നു ജ്ഞാനാംഗമാഡി സവ്വകമ്മസന്യാസമാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുക്ളത്. ബ്രഹ്മചയ്യം, ഗാഹസച്യം, വാ നപ്രസ്ഥം എന്നീ മൂന്ന്) ആ്രമങ്ങളില്കൂടി ക്രമമായിട്ടോ, (അല്ലെങ്കില് മൂന്നാ ശ്രമങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും) ഒന്നില്നിന്നോ, (എപ്പ്യോഠം വൈരാഗ്യം വരുന്നു പോ അപ്പ്യോറം) നാലാമാശ്രമമായ സന്ദ്യാസത്തെ സ്വികരിക്കാമെന്നു ശ്രുതി സ് മൂതികളിലും പറയുന്നുണ്ട്. 

അപ്പ്യോഠം സവ്വാശ്രമികഠംക്കും ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സമുച്ചയം സിദ്ധ മായല്ലോ എന്നു പറയുന്നുവെങ്കില് അതും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, മുമുകഷയചി ന്നു സവ്വകമ്മസന്യയ 20020902 വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത്. ഇതിന്നു താഴെ കാണിക്കു ന്ന ശ്രുതികറം പ്രമാണമാകുന്നു. 
““പുത്രൈഷണായാശ്ച വിത്തൈഷണായാശ। ലോകൈഷണായാശ്ച വയൂത്ഥായാഥ ഭിക്ഷാചയ്യും ചരന്തി പുത്രന്. ധനം, ധാന്യം ഇപയില് ആശയെ തൃജിച്ചിട്ടി അപര് ഭിക്ഷയെടുത്തു നടക്കുന്നു.” (ബ്ബഹ. ഉപ. ൩. ൫. ൧), തേ १४०९४ സംന്യാസമേഷാം തപസാമതിരിക്തമാഹുഃ, 0200 ഏവപാത്യരേചയല്. ആയതുകൊണ്ടു സന്യാസമാണ്: എല്ലാ തപ്പസ്സ്റുകളേക്കാറം ഉ.ല്കൃഷ്ടമായത് (തൈ. ഉപ. ൪. ണ്െ. ൭൮). നേ കമ്മണാ ന പ്രയാ ധനേന ത്യാഗേനൈകേ അകൃതത്വമാനശുഃ-കമ്മംകൊണ്ടോ ധനംകൊണ്ടോ സന്തതികൊണ്ടോ അല്ലു, വെറും സന്പ്യാസം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്, ചിചര് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിച്ചത്? (തൈ. ഉപ. ൪. ൧൨). “ബ്രുഹ്മചയ്യാദേപ പ്രവജേല്-ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കു മ്വോറംതന്നെ ഒരുവന്നു സവ്വവും സന്മൃസിക്കാം? (ജാ. ഉപ. ൪). താഴെ കാണി 58012 സ്മൃതി വാക്യങ്ങളും മുന൯പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന്നു പ്രമാണമാകുനു. 
ത്യജ ധമ്മമധമ്മഞ്ച ഉഭേ സത്യയാസ്ൃതേ छ) 
ഉ.ഭേ സത്യ്യാസതേ ത്ൃക്ത്വാ യേന ത്യജസി തത്ത്യജ_ധമ്മത്തേഷുമധ 
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മ്മത്തേയുമുപേക്ഷിക്കുക. സത്ൃയത്തേയുമസത്യത്തേഷുമുപേക്ഷിക്കുക. നീ എന്തു 

കൊണ്ട് അവയെ ഉപേക്ഷിച്ചുവോ ഒടടക്കം അതിനേയഷുമുപേക്ഷിക്കുക.?? 

/സേംസാരമേവ നിസ്സാരം ദുഷ്ട്വാ സാരദിദൂക്ഷയാ 

പ്രവയജന്ത്യകൃതോദ്വാഹാഃ പരം വൈരാഗ്യമാശ്രിതാഃ-സംസാരം 02) 

സ്സ്ാരമാണെന്നു കണ്ട്” അതിന്െറ സ്തക്ഷൂത്തെ @20)0100288. ഇച്ഛ യോടുക്ൂൂടിയ 

വനായീ ബ്രഹ്മചാരി ഏററവയം വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു സകലത്തേയുമുപേ. 

ക്ഷിക്കുന്നു?? (ബ്ൃഹസ്റ്റതി. 

८८० 12020203} യോ രക്തോ യോരക്കതോപരമാത്മ.നി 

സവ്വൈഷണാവിനിമ്മുക്തഃ സ ഭൈക്ഷ്യം ഭോകതുമഹതീിയാതൊരു 

വ൯ സകല ഇച്ഛുകളേയുമുപേക്ഷിച്ചു പരമാത്മാവില് പ്രിതിയോടും ^ 1009022) 

തിരിക്തമായിരിക്കുന്ന ദൂശ്യപ്രപഞ്ചത്തില് വൈരാഗ്യത്തോടുംകൂടിയവനായിരി 

ക്കുന്നവോ അവന് ഭിക്ഷയെടുത്തു ഭജിപ്പാ൯ (സന്യസിപ്പാ൯) അഹനാകുന്നു. 

കേമ്മണോ ബധ്യതേ ജന്തുവ്വിദ്യയാ ച വിമുച്യതേ 

തസ്മാല് കമ്മ 09 കുവ്വുന്തി യതയഃ പാരദശിനഃ_ലരുവന് കമ്മത്താല് 

ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് വിദ്യയാല് അവന മോചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യു 

ന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട സ്പക്ഷ്മദശികഠം കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നില്ല. (മ. ഭാ. ശാ. 

പ. മോ. ധ. ൨൪൧. ൭) എന്നു ശുകാനുശാസനം. ഇവിടേയും (ഭഗവല്ഗീതയി 

ലും) “സവ്യകമ്മാണി മനസാ സം്മൃസ്യ.....സവ്യകമ്മങ്ങളേയും മനസ്സുകൊണ്ടു 

സന്യസിച്ചിട്ട് ? എന്നു പറയുന്നു. | 

മോക്ഷം ഒരു കമ്മത്തിനെറ ഫലമല്ലാഷ്ക്കുയാല് മോക്ഷത്തെ ഇകച്ഛൂക്കുന്ന 

പന്നു കമ്മംകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. നിത്യകമ്മങ്ങറം പ്രത്യവായ 

ദോഷത്തെ 1 പരിഹരിപ്പാ൯വേണ്ടിയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. എന്തെന്നാല്, 

ആ ഭോഷം സസ്ധ്യാസാശ്രമത്തെ എടുക്കാത്തവക്കു മാത്രമേ ബാധകമാവുകയു 

കൂളൂ. അഗ്നികായ്യാദികളെ ചെയ്യാഞ്ഞാല് സന്മൃയസിക്കാത്ത ബ്രഹ്മ പാരികറം 

ക്കു പ്രത്യവായദോഷം കല്ലിക്കുന്നതുപോലെ സന്്യാസികറംക്കും (സന്മയസിച്ചിട്ടു 

കൂള ബ്രുഹ്മചാരികറംക്കും)ം അഗ്നികായ്യാദികളെ ചെയ്യാഞ്ഞാല്, പ്രത്യവായദോ 

ഷം കല്ലിക്കുവാ൯ പാടില്ല. 2 നിത്ൃയകമ്മങ്ങളുടെ അഭാവത്തില്നിന്നു ഭാപരൂപ 

മായിരിക്കുന്ന പ്രത്യവായത്തിനൌ ഉ അപത്തിയെ കല്ലിക്കുവാ൯ പാടുള്ളതല്ല. 

കേഥമസതഃ സജജായേത_അസത്തില്നിന്ന് എങ്ങിനെ സത്തുണ്ടാകുന്നു.? 

(ഛാ. ഉപ. ൬. ൨) എന്ന ശ്രുതിവാക്യംകൊണ്ട് അസത്തില്നിന്നു സത്തിനെറ 

ഉല്പത്തി സംഭവിപ്പാന് പാടില്ലാത്തതാകുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നു. 

വിഹിതകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാഞ്ഞാല് പ്രത്യവായമുണ്ടാവാന് പാടില്ല. ഉ. 

ണ്ടി എന്നു വേദമുപദേശിക്കുന്നുവെങ്കില് പേദമനത്ഥകരവും അപ്രമാണവുമാ 
----- യി 

1 (ആ) ഒരു കമ്മത്തിന്നധികാരിയായവന് ആ കമ്മത്തെ ചെയ്യാഞ്ഞാല് അവന്നു പ്രത്യവാ 

യമെന്ന ദോഷമുണ്ടാകുന്നു. 

2 3; സസ്യാസികാംക്കു നിതൃകമ്മങ്ങളില്ല. 



# 

൩൧0൦ അധ്യായം ൯൫ 

ണെന്നു പഠയേണ്ടിപരും. എന്തെന്നാല്. വിഹിതകമ്മങ്ങമെ ചെയ്താലും ചെ 
യ്യാഞ്ഞാലും ഫലം §&6 1० മാത്രമേ ആവുകയുളള. അപ്പ്യോഠം ശാസ്രും (വേദം) 
ഭ്ഞാപകമല്ല, കാരകമാണ് 2, എന്ന് അസംബന്ധമായി കല്ലിക്കേണ്ടിചരും. 

(¬ । || )] ഇത് ആരും സമ്മതിക്കുന്ന തല്ല. അതിനാല് സ ന്യാസികറം ക്കു കമ്മത്തില് 
;)] )] 

ളി] ് അധികാരമില്ല എന്നും. അതുഹേതുപായിട്ടുതന്നെ ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സമുച്ചു 
¢ 

£ ടൂ യം അസംബന്ധമാകുന്നു എന്നും, സിദ്ധമാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം :ജ്യോയസ് 
൭. 

॥ ന റ ॐ) 
ചേല് കമ്മണസ്നേ (അ. ൩. ഗ്രോ. ൧) എന്ന അജ്ജുനണ്െറ ചോദ്യവും, അനു 
പപനാമായി ഭവിക്കും. ജ്ഞാനവും കമ്മവുമൊനായിട്ടുതന്നെ അജ്ജുനനനു 

>) ഷക്കണമെന്നാണ്' ഭഗപാ൯ രണ്ടാമഭ്ധ്യായത്തില് ഉ.പദേദേശിച്ചുതെങ്കില് “ജ്യായ 
©` 9 १ ¶ സി ചേല് കമ്മണസ്ത്േ....ജനാദ്ദന? എന്ന काठ 0990090 ചോദ്ൃൃത്തിന്നപകാശ 

റി ല്ല 0 | ८ [1 ടി റ 0 ^.) ॥ മലപ്പായിരുന്നു. “ജ്ഞാനവും കമ്മവും ൯ അനുഷ്ടിക്കണം? എന്നാണ്” അജ്ജു 
8] 1] ¶ നന്നുപദേശിച്ചിട്ടളളതെങ്കില് € छठ ७5000 ശ്രേഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തേയും ഭഗ 

വാന് നിശ്ചയമായി അജ്ജുനന്നുപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. (8268 {200 
പിന്നെ “കിം കമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശപീ (അ. ൩. ശ്ലോ. ൧) 
എന്ന ®ट 026 090 ആവലാതിക്കോ ചോദ്യത്തിന്നോ ഒരിക്കലും ഇടയില്ല. 
കമ്മത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തെ അജ്ജുന൯ മാത്രമനുഷ്ഠിപ്പാ൯ പാടി 
& എന്നു ഭഗവാന് മുനുപദേശിച്ചതായി ഒരിക്കലും കല്ലിപ്പാനും പാടില്ല. ഇ 
ങ്ങിനെ കല്ലിക്കാമെങ്കില് “ജ്യായസീി ചേല്.....ജനാദ്ദന? എന്നു വേര്തിരിച്ച 
ചോദ്ദൃത്തിന്നിടപന്നേയ്ക്കാം. എന്നാല്, ജ്ഞാനകമ്മങ്ങറം അസ്യ്യോന്കയവിരുഭ്ധ 
ങ്ങളാകകൊണ്ട്' അവ (ഒരു സമയത്ത്) ഒരേ പുരുഷനാല് അനുഷ്മിക്കപ്പെടുവാ 
നസാഭ്ധ്യമാകയാത ഭിനപുരുഷന്മാരാല് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ്? 
ഭഗവാന് മുന്പുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കില് “ജ്യോയസി ചേല്.....? എന്ന ചോദ്യം യു 
ക്തമായിരിക്കുന്നു. അജ്ജുന൯ അറിപി ല്ലാഞ്ഞിട്ടു ചോഭിച്ചുതാണെന്നു കല്ലിക്കു 
ന പക്ഷത്തിലും ജ്ഞാനവും കമ്മവുയം ഭിന്നപൃരുഷന്മാരാലനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാ 
ണെന്നുള്ള ഭഗവാനെറ മറുപടിയുമനുപപനാമായി ഭവിക്കുന്നു. ഭഗപഖാനഠദിപി 
6०९००८२ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നും കല്ലിപ്പാ൯ പാടില്ല. അതിനാല് 
ജ്ഞാനവും കമ്മവും ഭിനപൃരുഷന്മാരാല് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള 
67 0106)090 മറുവടികൊണ്ടു ജ്ഞാനകമ്മങ്ങഥം ഒന്നിച്ചുനുഷ്ടീക്കപ്പെടുപാനസാ 
ദ്ധയമാണെന്നു സാധിക്കുന്നു. 

അതിനാല് കേവലം ജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെയാണ്? മോക്ഷം എന്നാ 
ണ് ഗീതാശാസ്രുത്തിനേറയും സകല ഉപനിഷത്തുകളുടേയും നിശ്ചിതാത്വഥം. 

രണ്ടുംകൂടി ഒന്നിച്ചുനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാമെങ്കില് ജ്ഞാഠാകമ്മങ്ങളില് ഒന്നി റി {) റി 3 १ 
4 നെ നിശ്ചയിച്ചുപദേശിക്കണമെന്ന്' അജ്ജുനനൊ പ്രാത്ഥനയ്ക്കുവകാശമില്ല. 

ടട 

1 ജ്ഞാപകംടസവ്വകമ്മങ്ങളുടേയും ജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടൊക്കിത്തരുന്നത്. 
2 കാരകംടകേവലം കമ്മത്തില് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. 



(€. ` ५. ^ 
൯൬ ശ്രിമതല്ഭഗവല്ഗിത 

കുരു കമ്മൈവ തസ്ടാത്ത്വം? (അതുകൊണ്ടു നി കമ്മത്തെത്തന്നെ ചെയ്യുക) ൨൫ 

ന്ന വചനംകൊണ്ട്' അജ്ജുനന്നു ജ്ഞാനനിഷ്ട അസാഭ്ധ്യമാണെന്നു ഭഗവാ൯ 

മുഡ്ഥമായി കാണിക്കുന്നതാകുന്നു. 
അജ്ജുന ഉവാച. 

൧. ജ്യായസി ചേത്: കമ്മണസ്സേ മതാ ബുദ്ധിജ്ജനാദ്ദന 

തല് കിം കമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. | 

ഹേ ജനാദ്ദന-അല്പയോ &02002, കമ്മണഃ (സകാശാല്])ടകമ്മത്തേക്കാഠാം, 60१ 

ദ്ധിഃടഇ്ഞാനം, ജ്യായസീ-അധികം ५८८००९४० എന്നാണ്, തേ-അങ്ങയുടെ, മതാ &.०.1@-0 

മ്മതമെങ്കില്, തല്--അപ്പ്യോഠം (പിന്നെ), ഹേ കേശവടഅല്പയോ കേശവം കിം-എന്തി 

നുവേണ്ടി, ഘോരേ കമ്മണിടഭയങ്കരമായ (ഹിംസാത്മകമായ) കമ്മത്തില്, മാം-എന്നെ 

നിയോജയസിടപ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ ജനാദ്ദന, കമ്മത്തേക്കാഠം ജ്ഞാനമധികം ശ്രേഷ്ടമെന്നാ 

ണ് അങ്ങയുടെ അഭീപ്രായമെങ്കില് പിന്നെ, ഹേ കേശവ. എന്തിനാണ് 

എന്നെക്കൊണ്ടു ഹിംസാത്മകമായ കമ്മത്തെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? 

(ശം_ഭാ) ജ്ഞാനകമ്മങ്ങഥം സമുച്ചിതമായിട്ടാണ്” ഭഗവാന് അഭിപ്രാ 

യപ്പെടിട്ടളളതെങ്കില് മുക്തിസാധനം (ജ്ഞാനകമ്മങ്ങഠം രണ്ടും കൂടിച്ചേന്നിരി 

801209९} ഒന്നുമാത്രമായിട്ടേ ഭപിക്കുകയുള്ള. അപ്പ്യോഠം ബുദ്ധി കമ്മത്തി 

േക്കാറം ശ്രേഷ്ഠമെന്നിങ്ങിനെ അജ്ജുനന് കമ്മത്തില്നിന്നു ബുദ്ധിയെ വേര് 

തിരിച്ചത്  തെററായി ഭവിക്കും. എന്തെന്നാല്. & ഒരു സാധനം൨ഒരു സാ 

ധ്യത്തീിന്നു സാധനമായി (യോജിച്ചു ഒന്നായി) നില്ലകുന്നത് _ഫലംകൊണ്ടു 

പലതാകുവാന്൯ പാടുള്ളതല്ല. എന്നുതന്നെയുമല്ല, “കമ്മത്തേക്കാറം ശ്രേയസ്ത, 

രമായത് ബുഭ്ധിയാണെന്നു ഭഗവാ൯ മുമ്വെതന്നെ പഠഞ്ഞിട്ടണ്ട്. = 226 1900 

ശ്രേയസ്തരരമല്ലാത്ത കമ്മത്തെ ചെയ്താ൯ എന്നോടാജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്യു 

(112. അതിന്നുള്ള കാരണം മന സ്സ ിലാകു ന്നില്ല? എന്നിങ്ങിനെ അജ്ജുന൯ ഭ 

ഗവാനെ കുറാപ്പെടുത്തുനതുപോലെ പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു “തല് കിം കമ്മണി...... 

എന്തിനാണ് എന്നെക്കൊണ്ടു ഹിംസാലക്ഷണമായ കമ്മത്തെ ചെയ്തിപ്പി 

ക്കുന്നത്? എന്നുള്ള അജ്ജുനനെറ ചോദ്യവും നിരത്ഥകമായി ഭവിക്കുന്നു. സ്പാ 

ത്തകമ്മത്തോടുകൂടിയ ജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനമാണ് ഭഗവാനാല് (മോക്ഷസാധനമാ 

യി) എല്ലാവക്കും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, അപ്രുകാരംതന്നെയാണ് അജ്ജുന൯ 

മനസ്സിലാക്കിയതുമെങ്കില് പിനെ അജ്ജുനന്െറ “കിം കമ്മണി ഘോരേ മാം 

നിയോജയസി കേശവ് എന്ന ചോദ്യം എങ്ങിനെ യോജിക്കുന്നു? 
[ശ_സ] രണ്ടാമഭ്ധ്യായത്തില് = (त) ത്വേവാഹം ജാതു നാസം (അ. ൨. 6०. ൧൨.) എന്നതു 

കൊണ്ട്” ആത്മാനാത്മവിവേചനം ചെയ്യു. “ന ജായതേ മ്രിയതേ? എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്ലോകങ്ങളെ 

# (ആ) ജ്ഞാനവും കമ്മവുംകൂടി ഒന്നായിട്ടു മോക്ഷത്തിന്നു സാധനമായി നില്ലയന്വോം അ. 

വ വെപ്വേറെ ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നു നമുക്കു വിചാരിപ്പാന് പാടില്ല. അങ്ങിനെയാവാമെങ്കില് 
॥ റി ५) 2 ] റി ॥ 2 

അജ്ജുനന് അവയെ വേര്തിരിച്ചു ചോദിച്ചതിന്നു കുറച്ചുത്ഥമുണ്ട്'. 



ഥ് 
02. - 920 അധ്യായം ൭ 

ക്കൊണ്ട് ആത്മതത്ത്വത്തെ നല്ലവണ്ണം നിഭ്ധാരണംചെയ്യു. 4വേദാവിനാശിനം? എന്നു തുടങ്ങിയ 

ശ്രോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ട്” ബ്രഹ്മവിത്തായിരിക്കുന്നവന്നു സവ്യുകമ്മസസ്യാസത്തെ പറഞ്ഞു. :പ്രജഹാതി 

യദാ കാമാന്? എന്നുതുടങ്ങി “സ ശാന്തിമാപ്ലോതി? എന്നതുവരെയുള്ള ദ്ല്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ട്' ആ 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കുതന്നെ ബ്രഹമ.നിഷ്ഠയേയൂം തല്ഫലമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷത്തേയും പ്രതിപാദിച്ചു. “ന 

കാമകാമീ? എന്നതുകൊണ്ട്” കാമകാമിക്കു മോക്ഷാഭാവത്തേയും പ്രതിപാദിച്ചു. അതിനാല് സവ്യക 

മ്മങ്ങളേയും സന്യസിച്ചു ബ്രഹ്മനിഷ്ണനായി മോക്ഷത്തെ സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണെന്നും വന്നു. 

എന്നാൽ 

“പിരക്തഃ പ്രവ്രജേദ്ധിമാന്൯ സരക്തസ്തൂ ഗൃഹേ വസേല് 

സരാഗോ നരകം യാതി © 121 ഹി ദ്വിജാധമഃ? 

“യദാ മനസി സംജാതം ७०01 1० സവ്വവസ്യൂഷു 

തദാ സംന്യാസമിച്ചുന്തി പതതഃ സ്യ്യാദ്വിപയ്യുയേ? 

പ്രവൃത്തിലക്ഷണം കമ്മ ജ്ഞാനം സംന്യാസലക്ഷണം 

തസ്ത്റാല് ജ്ഞാനം പുരസ് കൃത്യ സംസന്യൃസേദിഹ ബുദ്ധിമാന്" 

८0089 @ വിദിതം തത്ത്വം പരം ബ്രഹ്മ സനാതനം 

തഭൈകദണ്ഡം ०७०८८१०८] സോപവിതാം ശിഖാം 0] 6०४, 

അഹമേവ പരം @99०० വാസുദേവാഖ്യമവ്യയം 

। ഇതി ബോധോ ദ്ഡോ त] തദാ ഭവതി ഭൈക്ഷഭക്.? 

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിസ്മൃതിചചനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അധികാരികഠംക്കു മാത്രമാണ് സന്യാസം. 

വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും, അനധികാരികം സന്പയസിച്ചാല് അവര് നിശ്ചയമായും പതിതന്മാ 

രാകുമെന്നും. പ്രസിദ്ധമായിരിക്കന്നതിനാല് അധികായ്യാടി ഭേദേന ജ്ഞാനയോഗത്തിന്നും കമ്മയോ 

ഗത്തിന്നും ഭേദമുണ്ട്” എന്നും അവ എപ്രകാരമാണ് പിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്' എന്നും കാണിക്കുന്നതി 

നും, അനധികാരികഠംക്കു കമ്മംതന്നെയാണ്' ചിത്തതുദ്ധിദവാരാ മോക്ഷസാധനമായിട്ടുള്ളത്', അതി 

നാല് കമ്മത്തെത്തന്നെയാണ്' അവര് അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത്' എന്നും ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നുമായി മൃ 

ന്നാമധ്യായമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. അതില് ആദ്യംതന്നെ, “കമ്മണ്ടയേവാധികാരസ്നേ മാ ഫലേഷു കദാ 

ചന എന്നിങ്ങിനെ ഭഗവാന് അജ്കുനന്ന് ആദ്യം കമ്മത്തെ വിധിച്ചിട്ട് പിന്നെ ;ദൂരേണ ०८21212 

കമ്മ ബുദ്ധിയോഗാഭ്ധനഞ്ജയ, ബുഭ്ധൌ ശരണമന്പിച്ചു? എന്നിങ്ങിനെ ജ്ഞാനയോഗകത്തേക്കാഥം 

വളരെ നികൃഷ്ടമാണ്” കമ്മയോഗമെന്നും അതിനാല് ജ്ഞാനയോഗത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചാലുമെ 

ന്നും വിധിച്ചു. ഇതു രണ്ടും ९७०९९ {०0० അജ്ജുനന് വല്ലാതെ പരിഭൂരമിച്ചുവശായി. ട്ടരരേണ ഹൃവ 

രം കമ്മ? എന്ന വചനാത്ഥത്തെമാത്രം മനസ്സ്റില് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇജ്ഞാനയോഗമാണ് സാക്ഷാല് 

മോക്ഷസാധനമെന്നും അതിനാല് കമ്മയോഗത്തേക്കാം അത്” അധികം വിശികഷ്ടമാണെന്നും വി 

ചാരിച്ചു പറയുന്നു__ജ്യായസി ചേദിതി. 

അതിന്നും ५ 1060 _ 

൨. പ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ 

തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ' യേന ശ്രേയോഹമാപ് നുയാം. 

വ്യ്യാമിശ്രേണ ഇവ സംശയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നപോലെയുള്ള, വാക്ചേനടവാക്കു 

കൊണ്ട്, മേ-എനെറ, ബുദ്ധിം-ബുദ്ധിയെ, മോഹയസി ഇവ1-മോഹിപ്പ്ിക്കുന്നപോലെ 

# [ശ_സ] “കമ്മണ്ടേവാധികാരസ്തേ? “ബുഭ്ധൌെ ശരണമമ്പിച്ചു? എന്നിങ്ങിനെ, പാലുംവെള്ള ത 2? 

വും കൂട്ടിച്ചേത്തപോലെ, മിശ്രമായി രിക്കുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് __ജ്ഞാനത്തേയും കമ്മത്തേ 

യും കൂട്ടിച്ചേത്തതായുള്ള വാക്കുകൊണ്ട്. 

1 ०४९०" ചെയ്കതുകയോ ത്ൃജിക്കുകയോ വേണ്ടത് എന്ന കായ്യുത്തില് १७०८०२०८ त 00०९० 

അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ചുവനായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ ഭൂമത്തെ കളവാനായിട്ടു ദയയോടു. 

കൂടിയാണ് അങ്ങ്” ഉത്സാഹിക്കുന്നത് എങ്കിലും വിവേകശുന്യനും ജഡാത്മാവുമായിരി 
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തോന്നുന്നു. യേന-എന്തുകൊണ്ട് (യാതൊരനുഷ്ടാനംകൊണ്ട്!, ശ്രേയഃട മോക്ഷത്തെ, അ 
०८०9०002 ആപ്നുയാംപ്രാപിക്കുമോ, തല് ഏകംടഅതൊന്നിനെ, നിശ്ചിത്യടനിശ്ച 
യിച്ച്, വദ-പറഞ്ഞാലും. 

സംശയത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കുന്നപോലെയുള്ള വാക്യംകൊണ്ട്' എന്െറ ബു 
(31916९0 അങ്ങ് മോഹിപ്പിക്കുനനാതുപോലെ തോന്നുന്നു. (അതിനാല്) യാതൊ 
ന്നുകൊണ്ട് ഞാന് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുമോ അതിനെ നിശ്ചയിച്ചു പറ 
ഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) ഭഗവാനെറ വാക്യം വളരെ വ്ൃയക്തമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും 
മന്ദബുദ്ധിയായ എനിക്ക് അത് സംശയത്തെ ജനി പിക്കുന്നതുപോലെ തോ 
ന്നുന്നു. അതിനാല് അങ്ങ്” എനറെറ ബുദ്ധിയെ മോഹിപ്പ്ിക്കുന്നതുപോലെയഷും 
തോന്നുന്നു. എന്റെറ മോഹത്തെ കളുവാന് ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങി? എങ്ങിനെ 
യാണ് എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ്: അങ്ങയുടെ പാക്കാ എ 
ന്നെ മോഹിപ്പിക്കുനനപോലെ തോന്നുന്നു എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞത് _ (അജ്ജു 
0209 പിന്നേയും പറയുന്നു.) _ ഭിന്നാധികാരികറംക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
ജ്ഞാനകമ്മങ്ങറം ഒരേ പുരുഷനാല് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുപാ൯ പ്രയാസമാണെന്ന് 
അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില് ജ്ഞാനത്തേയോ കമ്മത്തേയോ എതെങ്കിലു 
മൊന്നിനെ ഇത്?” അജ്ജുഠന്നു യോഗ്യമാകുന്നു, അവനെറ ബുദ്ധിശക്തിക്ക 
അനുരൂപവുമാകുന്നു? എന്നു നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞാലും__ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളില് 
ഏതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് .മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനെ ഉപദേശി 
ച്ചാലും. 

(ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സമുച്ചയത്തില് മോക്ഷസാധനമായി? കമ്മനിഷ 
യെ പ്രധാനമാക്കിയാണ്', അല്ലെങ്കില് ഇ്ഞാനനിഷ്ടയെ പ്രധാനമാക്കിയാണ്. 
ഭഗവാനുപദേശിച്ചുതെങ്കില് എന്തിനാണ് അജ്ജുന൯ അവയില് ഒന്നിനെ 
മാത്രം കോംപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നതി? ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളില് ഒന്നിനെ മാത്രമേ ഉ 
പദേശിക്കുകയുള്ള, രണ്ടുംകൂടി ഉ പദേശിക്കുകയില്ല? എന്നു ഭഗവാന് പറഞ്ഞി 
ടില്ലല്ലോ. അങ്ങിനെയായിരുന്നുവെങ്കില് രണ്ടിനേയും തനിക്കുപദേശിക്കുകയി 
ല്ലെന്നു വിചാരിച്ച്” ഒന്നിനേ അജ്ജുന൯ അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നുള്ള. 

ചോഭ്ൃൃത്തിന്നനുരൂപമായ മവവവടിയാണ്” ഭഗവാന് പറഞ്ഞത്. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൩. ലോകേസ്ത്രി൯ ദ്വിലിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാനഘ 
ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കമ്മയോഗേന യോഗിനാം. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. ഗ് 
4 

ഹേ അനഘ-അല്പയോ പാപരഹിത, പുരാടമുന്നഡ്യായത്തില്, അസ്മിന് ലോകേ 

ദ്ധിദോഷംതന്നെയാണെന്നു ഭാവം. 
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൩൨൦ അധ്യായം 
൯൯ 

ഈ ലോകത്തില്; അധികാരിജവനത്തില്, സാംഖ്യാനാംഭടജ്ഞാനികാഠംക്ക് (മനഃശുദ്ധി വന്ന് 

ജ്ഞാനഭമിയെ ആരോഹണംചെയ്തുവക്ക്' ഇഞാനയോഗേന1-ജ്ഞാനപരിപാകത്തിന്നു
 

വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ധ്യാനാടിയോഗംകൊണ്ടും, യോഗിനാം-(കമ്മംചെയ്ത അതിനാല് 

ചിത്തശുദ്ധി വന്ന് പിന്നെ സാംബ്ൃത്തില് പ്രവേശിപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നവരായു കമ്മയോഗി 

८०००960, കമ്മയോഗേ൯ടനിഷ്ട്ാമകമ്മംകൊണ്ടും ഉള്ളം ദ റിപിധാം-രണ്ടു വിധമായ, നി 

ഷ്ടാ-നിഷ്ടം മയാ (സവ്വജ്ഞനായിരിക്കുന്നു എന്നാര്, പ്രോക്താ-:പറയപ്പെട്ടു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, സാംഖ്യന്മാക്കു ജ്ഞാനയോഗവും യോഗീകഠഠക്കു 

കമ്മയോഗവും ഇങ്ങിനെ രണ്ടു വിധനിഷ്ടകഠ മുന്നധ്യായത്തില് എന്നാല് ൭. 

പദേശിക്കപ്പെട്ട്. 

(ശം_ഭാ) ഈ ലോകത്തില് ശാസ്ര്രാത്ഥാനുഷ്ഠാനത്തിന്ന് അധികാരിക 

ॐ ०९ മൂന്ന ജാതിക്കാക്കായി സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയില് രണ്ടുവിധനിഷ്ടകഠം 

എന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഹേ പാപരഫിത, സവ്യജ്ഞനായ്ുമിശ്വരനായു 

മിരിക്കുന്ന ഞാ൯ പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവക്ക് അഭ്യൂദയത്തിന്നും മോക്ഷപ്രാ 

വിക്കുംവേണ്ടി പേദാത്ഥസമ്പ്യദായത്തെ 6 018 1012023} ഉപദേശിച്ചു. ആ രണ്ടു 

പിധന്ിഷ്ടകാം ഏതെല്ലാമാണെനു പഠറയുന്നു:_ഒന്ന്”, ജ്ഞാനയോഗം ജ്ഞാ 

നംതനനെ യോഗമായതു ജ്ഞാനയോഗം. സാംഖുുന്മാക്ക്? _ആത്മാനാത്മവി 

ഷയവിവേകജ്ഞാനമുള്ള വരും, ബ്രഹ്മചയ്യാശ്രമത്തില്നിന്നുതനനെ സന്ദൃയസിച്ചി 

ടള്ളവരുംം പേദാന്തവിജ്ഞാനംകൊണ്ടു തത്ത്വനിണ്ണുയം ചെയ്തിട്ടളളവരും പര 

മ:ഹംസപരിവ്രാജകന്മാരും, ബ്രഹ്മത്തിഅല്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരും, ആയ; 

വക്ട__ജ്ഞാനയോഗംകൊണ്ടുള്ള നിഫ്ട ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. മറേറത് __കമ്മ 

യോഗം __കമ്മംതനെ യോഗമായത് കമ്മയോഗം. കമ്മികകായവക്കു കമ്മ. 

| റി 
യോഗംകൊണ്ടുള്ള. നിഷ്ടയുമുപദേശിക്കപ്പെട്ടു. 

ഒരു പരുഷാത്ഥത്തിന്നായിക്കൊണ്ട് കരേ പുരുഷനാല്തന്നെ ജ്ഞാന 

|| 
,)) 

(>) 5) )) 

വും കമ്മവും കൂടി ഒന്നായ അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണമെന്നാണ് ഗീതയില് ഭഗവാ൯ 

ഇതേവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി മ പദേശിക്കുവാ൯പോകുന്നതുമെങ്കില് 

പേദത്ങളില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഭഗപാനെറ അഭിപ്രായവ്യമപ്രകാരംതന്നെയാ 

^2 റൂ ~) ८) ् (3 > ) 0 ८ 

ണി എങ്കില്. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ഭഗപാ൯ം തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന. 

ിയശിഷ്യനായ അജ്: നനായിക്കൊണ്ടെ കമ്മം ജ്ഞാനം എന്ന രണ്ടു നിഷ്ടക 
~ 

| ठ 
----- 

# [ശ_സ്വ] 1099९1९ 01890 6936) 2 ക്കൊണ്ടും യാതൊന്നാണ് താല്പയ്യേണ പ്രതിപാഴിക്കപ്പെടുന്നത് 

അതു സാംഖ്യം നിവിശേഷമായി ക്കുന്ന പരബ്രമം. ആ ബ്രമ്മത്തെ ആത്മത്വേന 

ആരറിയുന്നുവോ അവര് സാംബഖ്യന്മാര്_ബ്രഹ്മജ്ഞാനികഠം എന്നത്ഥം. 

© 

1 യാതൊന്നുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മവിത്ത് ബ്ര്മത്തോട് ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതു യോഗം 

ഇഞാനംതന്നെ യോഗമായതു ജഞാനയോഗം__*ഈ കാണുന്ന സകലവും ഞാനും ബ്രറമക 
5} 

തന്നെയാണ്” എന്നിങ്ങിനെ ബ്രശ്മാകാരവൃത്ത്യാ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി. 

9) യാതൊന്നുകൊണ്ടാണ് അഭ്യുദയം പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നത് അത് യോഗം. കമ്മംതന്നെ യോ. 

ഗമായതു കമ്മയോഗം. അപ്രകാരമുള്ള കമ്മഷോഗംകൊണ്ടുള്ള നിഷ്ഠ. 



൧00 ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

ളെ രണ്ടു പ്രത്യേക അധികാരികറംക്കായിട്ടെന്നിങ്ങിനെ ഉ.പദേശിച്ചതു ? അല്ലെ 
) ‡)} ८] ൫) ॥। 

കില്, ജ്ഞോനത്തേയും കമ്മത്തേഷും രണ്ടിനേഷും കേട്ടിട്ട് അജ്ജുന൯ സ്വയമാ 
)) <} ൫) १) മ്പ ¶ 

} രണ്ടിനേയുമൊന നുഷിച്ചകൊള്ളം. ന്നാല് അന്യയന്മാക്ക ഞാന് യി രണ്ടിനേഷുമൊന്നിച്ച്' അനുഷ്ടിച്ചുകൊള്ളും. എ 0, > 
<) 1) (> ന 2 അവ @ 10120 }@ 09102009 അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെനാ ഉ.പദേശിച്ചുകെ 

88.००० എന്നാണ് ഭഗവന്മതമെന്നു കല്ലിക്കുന്നുവെങ്കില് അതും ശരിയല്ല. 
റൂ <) റി] 

എന്തെന്നാല്, അപ്പ്യോം ഭഗവാ൯ രാഗദ്വേഷാദികളോടുശുടിയവനായും തനാ 

മിത്തം പ്രമാണമല്പാതായും കല്ലിക്കപ്പെടേണ്ടിപരും. അതും യുക്തമല്ല. അതി! 
. | ५ १ 

സാല് യാതൊരു യുക്തികൊണ്ടും ജ്ഞാനകമ്മസമുച്ചുയം പാടുള്ളതല്ല. 

[ശ_സ] നി പറഞ്ഞത് ശരിതന്നെയാണ്. അതു നിന്െറ ബുദ്ധിദോഷംതന്നെയാണ്. 

എന്തെന്നാല്, ഞാന് പറഞ്ഞത്ിന്െറ താല്പയ്യും നി നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. വിട്യാബുഭ്ധി 

ശക്ത്യവസ്ഥകളെ നല്ലവണ്ണം വിചാരിച്ചുനോക്കുമ്പോം നിനക്കു കമ്മത്തിരത്തന്നെയാണ് അധികാ 

രം സസ്യാസത്തിലല്ലം എന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്കു കമ്മത്തില്ത്തന്നെയാണ് അധി 

കാരം എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ചിത്തശ്രദ്ധിദ്വാരാ ജ്ഞാനസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ഫ 

ലാപേക്ഷകൂടാതെ കമ്മം ചെയ്താലും എന്നു സൂചിപ്പ്പിക്കന്നതിന്നുവേണ്ടിയാണ് “ബുഭ്ധൌെ ശരണമ 

ന്വിച്ചു ०167298 ഫലഹേതവഃ? എന്നു പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ, കമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ബുദ്ധിയെ 

മാത്രമാശ്രയിക്കണമെന്നോ, അല്ലെങ്കില് രണ്ടും ചെയ്യണമെന്നോ, അല്പ ഞാന് പറഞ്ഞതിനെറ താല് 

പയ്യും. എന്തെന്നാല് അവ രണ്ടും ഒരേ പുരുഷനാല് അനുഷ്ണിക്കപ്പെടുവാനസാദ്ധ്യമാകുന്നു. ഇതി 

നെ “ഏഷാ തേഭിഹിതാ സാംഖ്ലേ? എന്നിങ്ങിനെ മുമ്പുതന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അത്ഥത്തെ 

യാണ് ഭഗവാന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത്. 

അദ്ധ്യായാരംഭത്തില് (൩. ൧) അജ്ജുനന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്മത്തിനേക്കാഠം ബുദ്ധിക്കുള്ള 

ശ്രേഷ്ഠത്വം ശരിതന്നെയാണ്. എന്തെന്നാല്, ഒന്നുകൊണ്ടും അതു നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടുവിധനി 
റ] ;) 7 {) റി] ¦) ി । ടി] ഷ്ലുകഠം രണ്ടധികാരികഠംക്കായി പിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനനിഷ്ണ സസ്റ്യാസികളാല് മാത്രം 

അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ഭഗവാന്െറ അഭിപ്രായവുമിതുതന്നെയാണെന്നറിയപ്പെടുന്ന. ९0४७० 
വവ വ 

സാരബബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മത്തില് അങ്ങ് എന്നെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നുവല്ലേ? എന്നു വിഫ്മാദിച്ച്” 

അജ്ജുനന് കമ്മം ചെയ്യുകയില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട ഭഗവാന് പറയുന്നു:__4ന കമ്മണാമനാരംഭാല്* 

എന്ന്”. അല്ലെങ്കില്, മുമ്പില് പറഞ്ഞതും ഈ ശ്ര്രോകാത്ഥവും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെ ഇങ്ങിനെ 

കാണിക്കാം. 

ജ്ഞാനകമ്മനികഷ്ടകം അന്വ്യോന്യയവിരുദ്ധങ്ങളാകയാല് അവ രണ്ടുംകൂടി ഒരേ പുരുഷനാല് ഒ 
(1 [थ 

(1; 20) © ¦] 2 2 സ്വാ {~ 4] य 9, तर) രേ സമയത്ത് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുവാന് അസാഭ്ധ്യമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അവ അന്വ്യോനയസഹായം 

കൂടാതെ വെവ്വേറെ പുരുഷാത്ഥത്തിന്നു ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു വരുന്നു. എന്നാല് പരമാത്ഥ 

മെങ്ങിനെയെന്നാല്, കമ്മനിഷ്ട ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്ക ഹേതുവായി ഭപിക്കുന്നുവെന്ന കാരണത്താല് അതു 

പുരുഷാത്ഥഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ, സ്വാതന്ത്ര്യമായി അതു പുരുഷാത്ഥത്തിന്നു ഹേതുവാ 

കുന്നില്ല. എന്നാല്, കമ്മനിഷ്ടയാകുന്ന ഉപായത്താല് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ഠ അന൩ഹായം 

കൂടാതെ സ്വാതന്ര്ര്യേണ പുരുഷാത്ഥഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ അത്ഥത്തെ കാണിപ്പാന് വേണ്ടി ഭ 
ഗവാന് പറയുന്നു: | 

ठ. ന കമ്മണാമനാരംഭാസ്നൈഷ്മമ്മ്യം പുരുഷോശ് നുതേ 
५ १) ति 

ന ച സംന്ൃസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛുതി. 

പുരുഷഃ പുരുഷന്, കമ്മണാംടകമ്മങ്ങളുടെ, അനാരംഭാല്--അനനുഷ്ലാനംകൊണ്ട' 
റി 

(ചെയ്യാ്കുകൊണ്ട ), നൈഷ്ടകമ്മ്യംഭജ്ഞാനത്തെ, ന അശ് നുതേടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. സം൩) 

% [ശ_സ്] എവിടെ കമ്മമില്ലയോ അതു നിഷ്ടുമ്മംടബ്രരമം. നിഷ്ടുമ്മത്തിന്െറ ഭാവം നൈ 

ഷ്ട മ്മൃംടനിഷ് ക്രിയ__ബ്രഹ്മാത്മനാവസ്ഥാനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന മക്തി എന്നത്ഥം. 



[| 

72 .- 99 അധ്ധ്യായം ൧൦൧൦൧ 

സനാല് ഏവം (.ചിത്തശുഭ്ധികൂടാതെ) കമ്മത്തെ തീരെ വിടുന്നതുകൊണ്ട്, സിദ്ധിം-മോക്ഷ 
$} ५] 2 1] ^ १] ത്തെ, ന ച സമധിശഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല. 

# १] 4) ഒരുവന് കമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കാതിരുന്നാല് ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കു 

ന്നില്ല. ചിത്തശുദ്ധികൂടാതെ കമ്മത്തെ തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചാല് മോക്ഷത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല. 

(ശം_ഭാ) കമ്മങ്ങറം യജ്ഞാദിക്രിയകളാകുന്നു. ഈ ജന്മത്തിലോ ജന്മാ 

ന്തരത്തിലോ അവയുടെ അനുഷ്ടാനംകൊണ്ടു (ഒരുവനെറ) പുവ്ൃകൃതപാപങ്ങാം 

നശിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം മനുഃശുദ്ധിക്ക് അവ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. തല്കാ 

രണത്താല് ജ്ഞാനോല്പത്തിദ്വാരേണ ജ്ഞാനനിഷ്ഷ്ക്ും അവ കാരണമായിഭ 

വിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തില് ഈ വിഷയത്തെപ്പുററി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു__:“ജ്ഞാ 

നമുത്പദ്ദയതേ പുംസാം ക്ഷയാല് പാപസ്യ കമ്മണഃ, യഥാദശതലപ്രഖ്യേ പശ്യ 

ത്യാത്മാനമാത്മനി-പാപകമ്മത്തിനെറ ക്ഷയം വന്നാല് മനുഷ്യന്ന ജ്ഞാനമു 

ണ്ടാകുന്നു. @26 {900 ആത്മാവിനെ ആത്മാവില്. ഒരു കണ്ണ്ണാടയില് എന്നപോ 

ലെ. കാണുന്നു?” (ശാ. ०.0८. പ). അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യന് കമ്മമനുഷ്ടിക്കാതി 

രുന്നാല് അവന്നു നിഷ്ടുമ്മഭാവം, അല്ലെങ്കില് കമ്മശുന്യയത., അതായതു ജ്ഞാന 

യോഗംകൊണ്ടുള്ള നി__നിഷ്ക്രിയമായ ആത്മസ്വരൂപത്തോടുകൂടിത്തന്നെ 

०४88 സ്ഥിതി_സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. കേമ്മം ചെയ്യാഞ്ഞാല് ഒരുവന് നൈഷ്ട 

മ്മൃത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല? എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കമ്മം ചെയ്താല് നൈഫ്മു 

മ്മൃസിദ്ധി ഉ ണ്ടാകുന്നുവെന്നു വരുന്നു. കമ്മമനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാല് ഒരുവന് എ 

തതുകൊണ്ടു നൈഷ്ടുമ്മൃത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല, എന്ന ചോഭ്യത്തിനുത്തരം_എ 

ന്തെന്നാത്, കമ്മാനുഷ്ടാനം നൈഷ്ടുമ്മയസിദ്ധിക്കു സാധനമാകുന്നു. ഉപായം 
(സാധനം?) കൂടാതെ ഉപേയം (സാദ്ധ്യം) ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതു”നിശ്ചയമാണ്. 

കമ്മയോഗം നൈഷ്ടുമ്മ്യലക്ഷണമായ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്ന്” ഉപായമാകുന്നുവെ 

ന്നു ശ്രുതിയും ഗീതാശാസ്ര്രവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായിട്ട 
28. ശ്രുതിപാക്യം താഴെ ചേക്ടന്നു__തേമേതം വേദാനുവചനേൌന ബ്രാഹ്മണാ 

വിപിദിഷന്തി യജേ്ഞന........ബ്രാഹ്മണര് പേദാധ്യയനംകൊണ്ടും യജ്ഞാദിക 

22०6) 2067० ഇതിനെ (ഈ ആത്മാവിനെ) അറിപാനിച്ച്ിക്കുന്നു??. (ബ്ല. ആ. 

൭. ൪. ൪. ൨൨). ഈ വാക്യത്തില് കമ്മയോഗം വേദ്യയമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവി 

നെ പ്രാപിപ്പാനുള്ള ॐ പായമായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടേഷ്ും (ഗീതയില്) താ 

ഴെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു കമ്മയോഗത്തിന്നു ജ്ഞാനയോഗോപായ 

ത്വം പ്രതിപാഴിക്കപ്പെടുന്നു: “സന്മ്യാസസ്തു മഹാബാഹോ 8861090 തുമയോ 

ഗതഃ? (9. ൬). “യോഗിനഃ കമ്മ 20101 സംഗം ത്ൃൃക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ? (© 
൧൧). “യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവഠാനി മനിഷിണാം? (൧൮൮. ൫) 

പൃവ്യപക്ഷം_“ഒരുവ൯ സകലപ്രാണികറംക്കും അഭയത്തെ കൊടുത്തു 
| 9) 9) ॥ |] നൈഷ്ഠുമ്മൃത്തെ ആചരിക്കണം? എന്നു സ് മൃതിപാക്യംകൊണ്ടു കുത്തവ്യകമ്മങ്ങ 

14 # 



[ഹ് റൂ 
൧൧൦൨. ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

$] 2 വ ൭ ൨൭) [ 2 4) ५) 9 ടേയും സന്ല്യാസംകൊണ്ടാണ് നൈഷ്ഠമ്മ്യപ്രാപ്തി എന്നു കാണിക്കുന്നു. ലേ 
# 9} കത്തില് (നമ്മുടെ അനുഭവംകൊണ്ടും) കമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് (ഒരുവ൯) ക 

മ്മശുന്യതയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതിനാല് സൈഷ്ടു 

മ്മൃത്തെ ഇച്ചിക്കുന്നവക്കു കമ്മാനുഷ്ലാനമെന്തിനാകുന്നു? 

ഇതിന്നു സമാധാനം ഭഗവാ൯ പറയുന്നു__ജ്ഞാനരഹിതമായ കേവലം 

കമ്മപരിത്യാഗംകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവന് നൈഷ്ടുമ്മ്യലക്ഷണമായ സിദ്ധിയെ__ 

ഇ്ഞാനയോഗംകൊണ്ടുള്ള നിഷ്ടയെ__പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. 

ജഞാനശുൂന്)മായ കേവലം കമ്മസന്യാസം കൊണ്ടുമാത്രം നൈഷ്കമ്മൃസിദ്ധിയെ ഒരുവന് എ 

തുകൊണ്ടു പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോഭ്്യത്തിന്നു സമാധാനം താഴെ പറയുന്നു:__ 

൫. ന ഹി കശ്ചില് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ടത്യക്മ്മകൃല് 

കായ്യുതേ ഹ്ൃവശഃ കമ്മ സവ്വഃ പ്രകൃതിജൈഗ്ഗണൈം. 

ജാതു--ഒരിക്കലുംം, ക്ഷണം അപിടഒരു നിമിഷംപോലും, കശ്ചില്--ഒരുവനും 

(ജ്ഞാനിയാകട്ടെ അജ്ഞാനിയാകട്ടെ), അകമ്മക്ടല്ംകമ്മംചെയ്യാതെ, നഹി തിഷ്കതിട 

ഇരിക്കുന്നില്ല. ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, പ്രകൃതിജൈഃ-:സ്വഭാവത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഗു 

ണൈഃടരാഗദ്വേഷാടിഗുണങ്ങളാല്, സവ്വഃ--സകലജനങ്ങളും, അവശടഅസ്വതന്തന്മാ 

രായിട്ട്', കമ്മ--കമ്മം, കായ്യുതേ-ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നു (കമ്മത്തില് പ്രവത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.) 

ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷംപോലും ഒരുവനും കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. 

എന്തെന്നാല്. സ്വഭാവത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന രാഗദ്വേഷാദിഗുണങ്ങളാല് സക 

ലജനങ്ങളും അസ്വതന്ത്രന്മാരായിട്ടു കമ്മത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്ന. 

(ശം_ഭാ) ആരും ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്തും കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നി 

ലു. എന്തെന്നാതു, എല്ലാവരും _ അജ്ഞാനികളായ സകലപ്രാണികളും__പ്ര 

കതിയില്നിന്നുത്ഭവി ചിട്ടള്ള സത്ത്വരജസ്മോഗുണങ്ങളാല് അപശന്മാരായിട്ട 

കമ്മത്തെ നിബ്ബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. “എല്ലാവരും” എന്നതിന്ന് “അ 

ജ്ഞാനികളായ സകലപ്രാണികളും? എന്നത്ഥം. എന്തെന്നാല്, “ഗണൈ 

യ്യ്യോ ന വിചാല്യതേ-ഗുണങ്ങളാല് യാതൊരുവന് ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ? 

(അ. ൧൪. ദ്രോ. ൨൩.) എന്ന വാക്യംകൊണ്ടു വിപേകികളെ. വേര്തിരിച്ചു പറയു 

ന്നുണ്ട്. അതിനാല് അജ്ഞാനികറംക്കുതനനെയാണ് കമ്മയോഗം$ ജ്ഞാനി 

കറാക്കല്ല. സ്വതേ ചലനമില്ലാത്തവരും ത്രിഗുണങ്ങളാല് ചലിപ്പിക്കപ്പെടാ 

ത്തവരുമായ ജഞാനീിക്റാക്കു കമ്മയോഗം യുക്തമല്ല. “പേദാവിനാശിനം........ 2 

(അ. ൨. ഗ്രോ. ൨൧) എന്ന ദിക്കിലും ജപ്രകാരംതന്നെയാണ്' നാം വ്യാഖ്യാനി 

ച്ചിരിക്കുന്നത് . 

ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവന് കത്തവ്യകമ്മത്തെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു ഭഗ 

വാന് ० 106४2. - 
1 3) 

൬. കമ്മ്മേ്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്നേ മനസാ സ്മൂര൯ 
१ | 

ഇന്ദ്രിയാത്ഥാ൯ വിമൂഡ്ധാത്മാ മീഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ. 



१५ 
02.-0० അധ്യായം ൧൧0൩ 

കമ്മേന്ദ്രിയാണി-വാക്പാണ്യയാടികമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ, സംയമ്യ--അടക്കിട്ട്, ००४०९) 

വന്, മനസാടമനസ്സകൊണ്ട', ഇന്ദ്രിയാത്ഥാന്(ഭഗവഭ്ധ്യാനത്തെ ചെയ്യാതെ) വിഷയങ്ങ 

ളെ, സ്കൂരന് ആസ്ധനേ-:വിചാരിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, വിമൂഡ്ധാത്മാടവിവേകശുന്യനായ, 

സഃടഅവന്, മിഥ്യാചാരഃ--ദാംഭികന് (കപടമായി ആചരിക്കുന്നവന്) എന്ന', ഉച്യതേ: 

പറയപ്പെടുന്നു. 

യാതൊരുവന് കമ്മേന്ദ്രീയങ്ങളെ അടക്കി മനസ്സുകൊണ്ടു വിഷയങ്ങളെ 

വി ചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപോ വിവേകശ്ുന്യനായ അവന് കപടാചാരനെന്ന 
പറയപ്പെടുന്നു. 

ലി 3] (ശം_ഭാ) > €०23) ४6800 = ०0012 ०8} 200; വിമൂഡ്ധാത്മാ-മോഹിക്കപ്പെ 
9) 5} ടടിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയവ൯; മിത്ഥ്യാചാര൯--പാപാചാര൯. ശേ 

0410 സ്റ്റഷ്ടം. 

എന്നാൽ൯___ 

യസ്വവിന്്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേജ്ജുന 
6). ത സ്ര = श ളു 

കമ്മേന്്രിയൈഃ കമ്മയോഗമസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ. 
യഃ തു-ംയാതൊരുവനാകട്ടെ, ഇന്രിയാണിടജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസാ നിയമ: 

മനഡസ്സുകൊണ്ടടക്കീട്ട' (ഈശ്വരപരമാക്കിച്ചെയ്തിട്ട'), കമ്മേന്ദ്രിയൈഃടകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ട് , കമ്മയോഗംടകമ്മയോഗത്തെ (കമ്മയോഗമായിരിക്കുന്ന ഉപായത്തെ, അസ 

ക്തഃ--ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ, ആരഭതേ-അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജു 

099 സഃ--അവന്, വിശിഷ്യയതേംവിശിഷ്ടനായി ഭവിക്കുന്നു. 
8) ॥ 3) 

എന്നാല് യാതൊരുവന് ജ്ഞാന്നേന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടടക്കി ക 

മ്മേന്ദ്രീയങ്ങളെക്കൊണ്ട് കമ്മയോഗത്തെ ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു 
१ റി റു 

വോ, ഹേ അജ്ജുന, അവന് വിശിഷ്ടനായി ഭവിക്കുന്നു. (മനഃശുഭ്ധിദ്വാരേണ 
© 

അവന് ജ്ഞാനവാനായി  ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം.?) 

(ശം_ഭാ) കമ്മത്തില് മാത്രമധികാരിയായിരിക്കുന അജ്ഞന് വാക്പാ 

ണ്യ്യാദികളെ.ക്കൊണ്ട്' ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ കമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു 

വെങ്കില് അവന് മിീത്ഥ്യാചാരനായിരിക്കുന്നപനേക്കാഠം വിശിഷ്ടനായി ഭവി 

ക്കുന്നു. 

[ശ_സ] ആത്മജ്ഞാനശുന്യനായിട്ടുള്ള മുമുക്ഷ,വിന്നു കമ്മസന്യാസത്തേക്കാഠം കമ്മയോഗം 

തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നു പറയുന്നു__യസ്ത്രിതി. 
റി ത്ത 

അതുഹേതുവായി ട്ട __ 
9) { 9 

൮. നിയതം കുരു കമ്മ ത്വം കമ്മ ജ്യായോ ഹഫ്ൃകമ്മണഃ 
$) 1) 0) 8 ശരിരയാത്രാപി ച തേ ന പ്രസിധ്യേദകമ്മണംഃ. 

റി റി റി © ണ്ട 20 1] 1] $] 5) | ॥ ॥ 

നിയതം-നിത്യയമായ (നിത്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെടിട്ടുള്ള), 0900 

ത്തെ, ത്വം--നീ, കുരു-ചെയ്താലും. ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അകമ്മണ$ടടകമ്മം ചെ 
റൂ ॥ റ 2 ९ >, റ റ 

യ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാഠം, കമ്മംകമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ജ്യഠയ$--അധികം ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. 

അകമ്മണഃ-സവ്ൃവകമ്മശുൂന്യനായിരിക്കുന്ന തേ:നിനുക്ക് , ശരീരയാത്രാ അപി ചടശരിര 
റൂ १ ॥ റൂ റി റ 

സംരക്ഷണവുംകൂടി (ശരീരനിവ്വാഹവും കൂടി), ന പ്രസിധ്യേല്--സാധിക്കുകയില്ല, 



५५ 4. 

൧ാ൪ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

റി ₹ $) 21 ह| 2 नं നിത്യമായ കമ്മത്തെ നി ചെയ്താലും. എന്തെന്നാല്, കമ്മം ചെയ്യാ 
9) 9) |, തിരിക്കുന്നതിനേക്കാഠം കമ്മം ചെയ്യുനതാണ്' അധികം ശ്രേഷ്ഠം. കമ്മം ചെ 

യ്യാഞ്ഞാല് നിനെറ ദേഹസംരക്ഷണംകൂടി നിയക്കു സാധിക്കുകയില്ല. 
(ശം) ഒരുവന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളതും, ശാസ്ര്രോക്തമായിട്ടള്ളതുംം 

ഇന്ന ഫലത്തെ കൊടുക്കുമെന്നു ശ്രുതിയില് പറയപ്പെെടാത്തതുമായതാണ് നിത്യ 
₹ 5] $ # 5) 0, 0 ഷമ്മം. ആ നീിയതകമ്മത്തെ ഫേ അജ്ജുന, നീ ചെയ്താലും. എന്തെന്നാല്. 
| 9 |, ശമ്മം ഫലത്തോടുകൂടിയതാകയാല്, അകമ്മത്തേക്കാറം ശ്രേഷ്ടമാകുനു. കമ്മം 

ചെയ്യാതിരുന്നാല് നിന്െറ ശരീരസ്ഥിതികൂടി സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാല് 
ഷമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്യാഞ്ഞാലുമുള്ള വൃത്യാസം നമ്മുടെ അനുഭവത്തില്ത 

ന്നെ ദുഷ്ടമാണല്ലോ. 

[ശ_സി] മുമുക്ഷയവായവന് നൈഷ്ടമ്മയസിദ്ധിക്കും മിത്ഥ്യാചാരത്വാദിയില്നിന്നുള്ള നിവൃ 
ത്തിക്കുംവേണ്ടി കമ്മം അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു സൃചിപ്പ്യിക്കന്നതിന്നായി പറയുന്നു__നിയ 
തമിതി. 

വിഹിതകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിച്ച് അതുകൊണ്ടെ പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന ചിത്തശുദ്ധികൊ. 
ണ്ട” അപരോക്ഷലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിച്ച് ആത്മാവിനെ 59610060 
രത്തില്നിന്ന്” ഉദഭ്ധരിച്ചാലും. 4ഉഭ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനമവസാദയേത? എന്ന് (ഗീതയില് 
തന്നെ) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല് ആത്മാവിന്െറ മോക്ഷത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുതന്നെ കമ്മം ചെയ്യണ 
മെന്നത്ഥം. 

കമ്മം ബന്ധകരമാകയാല് ച്ചെയ്മുപ്പെടേണ്ട എന്നു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും ശരിയ 
ല്ല. എങ്ങിനെയെന്നാല്:__ 

൯. യജ്ഞാത്ഥാല് കമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കമ്മബന്ധനഃ 
തദത്ഥം കമ്മ കൌന്തേയ മുക്തസംഗഃ സമാചര. 

യജ്ഞാത്ഥാല്-ഈശ്വരാരാധനാത്ഥമായ, കമ്മണടംകമ്മത്തില്നിന്ന്', 202} ©= 
അന്മ്യമായ കാമൃൃയകമ്മത്തില് (പ്രവത്തിക്കുന്ന), അയം ലോകഃ-ഈ ലോകം, കമ്മബന്ധനഃ:: 
കമ്മത്താല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. (അതഃ)-ഇതുഹേതുവായിട്ട, തദത്ഥം-:ഈശ്വരാരാ 
ധനാത്ഥമായിം, കമ്മ-കമ്മത്തെ, ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തീപുത്ര, മുക്തസംഗഃ 

നിഷ്കണാമനായിട്ട', സമാചരംനല്പവണ്ണും ചെയ്യുക. 

ഈശ്വരാരാധനാത്ഥമായ കമ്മത്തില്നിന്ന് (അതൊഴിച്ചുള്ള) അന്യമാ 
യ കാമ്മൃകമ്മങ്ങളാല് ഈ ലോകം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് ഈശ്വരാ 
രാധനാത്ഥമായി കമ്മത്തെ, ഹേ അളജ്ജുന, നിഫ്ക്രാമനീയിട്ട നല്ലവണ്ണം ചെ ണ 
ഡ്യാലുഠ. 

(ശം_ഭാ) യജേഞാ വൈ വിഷ്ണുഃ? (തൈത്തിരീയസംഹിത. ൧. 6). ©) ०4) 
9) 2 ० | ४ (¬ 1) ൬ ന്ന ശ്രുതിവാക്യപ്രകാരം “യജ്ഞ? ശബ്ദൃത്തിന്ന്' ഇവിടെ ഈശ്വരന് എന്നത്ചഥ 

4 റി ല് ക മാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനായിക്കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മത്തില്നിന്ന്” कषत) 
മായ കമ്മത്താല് ഈ ലോകം __ കമ്മത്തിന്നു മാത്രമധികാരിയായ ഈ ലോകം__ 

ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈശ്വരാത്ഥമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മ 
ത്താല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് ഹേ കൌന്തേയ, കമ്മഫലത്തില് 



പട്ട് 
02. - 20 അധ്യയായം ൧0൦൭ 

ൽ റ ടി १ १ 
സംഗവങ്ജിതനായിട്ട' ഈശ്വരാരാധനാത്ഥമായി കമ്മത്തെ നല്ലവണ്ണം ചെ 

02.906 12. 
ത 

താഴെ പറയുന്ന സംഗതികംകൊണ്ടും അധികാരിയായവന് കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

൧0.  സഹയജ്ഞാഃ പ്രജാഃ സ്ൃഷ്ടവാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ 

അനൌന പ്രസവിഷ്യധ്വമേഷ പോസ്ത്വിഷ്ടുകാമധുക. 
പ്രജാപതി ഃ- ബ്രഹ്മാവ്, സഹയജ്ഞാഃ-യജയ്ഞാധികാരികളായ (ബ്രാഹ്മണര് മുത 

ലായ), പ്രജാഃ-പ്രജകളെ, പുരാ-ആടികാലത്തില് (സ്ൃഷ്ടരികാലത്തില്),- സ്ൃഷ്ടവാ--സൃഷ്ടിച്ചി 

ടു, അനേന-ഈ യജ്ഞംകൊണ്ട്', പ്രസവിഷ്യഡ്വം-നിങ്ങഠം 0०, 6० വഭ്ധിച്ചാലും. 

ഏഷഃ--ഈ യജ്ഞം, വഃംനിങ്ങഠംക്കു, ഇഷ്ടകാമധുക്-ഇഷ്ടഭോഗങ്ങളെ തരുന്നതായി, അ 

സ്ത (ഇതി)ടഭവിക്കട്ടെ എന്ന്, ഉവാച--പറഞ്ഞു. 
5) 5) | 

ആദികാലത്തില് ബ്രഹ്മാവ് പ്രജകളെ യജ്ഞാധികാരികളായി സ്തൃഷ്ടരീ 

ച്ചിട്ട് (അവരോടു) ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:__“ഈ യജ്ഞംകൊണ്ടു 0816500 മേലുൂദൂ 

മേരു വദ്ധിച്ചാലും. എന്തെന്നാല്, ഈ യജ്ഞം നിങ്ങറംക്ക്' ഇഷ്ടഭോഗങ്ങളെ. 

തരുന്നതായി ഭവിക്കട്ടെ. 
2 2 १ 1। (ശം _ഭ) പ്രജകളുടെ സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് പണ്ടു സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്! 

കാലത്തില് യജ്ഞസഹിതന്മാരായ പ്രജകളെ.__മൂന്നു വണ്ണുങ്ങളെ_ഉല്പാഭി 

പ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:__4ഈ യജ്ഞംകൊണ്ടു നിങ്ങാം വൃദ്ധിയെ പ്രാപി 

ച്യാലും. ഈ യജ്ഞം ഗിങ്ങറാക്ക് ഇഷ്ടകാമധുക്കായി ഭവിക്കട്ടെ _ അഭിഷ്ടങ്ങ 

കായ പല വിശേഷങ്ങളെ തരുന്നതായി ഭവിക്കട്ടെ. 

യജ്ഞം കൊണ്ട് ഇതെങ്ങിനെ സാധിക്കുന്നു? 

൧൧. ദേവാന് ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയത്തു വഃ 

പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയഃ പരമവാപ്പു ~) (൧. 

അനേന--ഈ യജ്ഞംകൊണ്ട് , ദേവാന്ദേവന്മാരെ, ഭാവയതംഹവിഭാഗം: 

കൊണ്ടു വഭ്ധിപ്പിച്ചാലും. തേ ദേവാഃ ആ ദേവന്മാര്, വഃടനിങ്ങളെ ഭാവയന്തുടമഴമുതലായ 

തുകൊണ്ട്” അന്നോല്പത്തിയെ ചെയ്തു (വഭ്ധിപ്പിക്കട്ടെ). പരസ്സുരം-അന്്യോന്പ്യം (ദേവന്മാ 

രും നിങ്ങളും) ഭാവയന്തഃ-വഭ്ധിപ്പ്ക്കുന്നവരായിട്ട', പരംടത്രേഷ്ണമായ, മ്രേയ$--അഭീഷ്ടമാ 

യിരിക്കുന്ന അത്ഥത്തെ, അവാപ്പു ൧--നിങ്ങാം പ്രാപിക്കും. 
9 & ന 4) () 

ഈ യജ്ഞംകൊണ്ടു 0916©0 ദേവന്മാരെ വഭ്ധിപ്പിച്ചാലും. ആ ദേവ 
ഥി वि 3) 

ന്മാര് നിങ്ങളേയും 018102-4199698. = ഇപ്രകാരം നീങ്ങാം (രണ്ടുവകക്കാരും) അ. 
2 {4} हि ര )) ശ്രേ 2 ഗ്ര ൭ £ 2 1) &0>}90>}० 0181024 1580119 0100९316 മായ യസ്സ്റിനെ പ്രാപിക്കും. 

9) # 

(ശംഭാ) ഈ യജ്ഞംകൊണ്ടു നിങ്ങറം ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരെ വദ്ധിപ്പിച്ചാ 

ലും. ആ ദേവന്മാര് നിങ്ങളെ മഴ മുതലായതുകൊണ്ടു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇപ്രകാരം. 
5) ] 9) 0) 

9 ചെയുന്നവരായിട്ട നിങ്ങറം ७ സ്പ ഗു അന്യോന്യം അഭിപ്പദ്ധിയെ ലു स्र = റം ശ്രേയസ്സ്റിനെ (സ്വഗ്ഗു 

ത്തെ) പ്രാപിക്കും. അല്ലെങ്കില്, മോക്ഷലക്ഷണമായ പരമായിരിക്കുന്ന ശ്രേയ 
5) 1) റ 1) 

4909 ००००९०8 €097 നിങ്ങാം പ്രാപിക്കും. 
[ശ_സ] അനേന 6680190 ഭാവയതംശ്രൌതമായും സ്ക്ാത്തമായുമുള്ള ഘജ്ഞങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു. 

നിങ്ങം ഇന്്രാടിദേവന്മാരെ ചരുപുരോഡാശാദികളെക്കൊണ്ടു സന്തോഷി പ്പിച്ചാലും. തേ....... „018 = 



൧൧0൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

അതുകൊണ്ടു സന്തുഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന ആ ദേവന്മാർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാത്ഥങ്ങളെ തന്നു രക്ഷിക്കട്ടെ. 

പരസ്ത്റരം........ അവാഡ്ഡുയഥടഇങ്ങിനെ അന്യോന്യം വഭ്ധിച്ചിട്ടു നിങ്ങഥം ദേവന്മാരുടെ പ്രസാദത്താല് 
ി 0 [] ചാത്തശുദ്ധിദ്വാരേണ സമ്ലൃഗ് ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചു നിരതിശയാനന്ദലക്ഷണമായി രിക്കുന്ന കൈവ 

ല്യത്തെ പ്രാപിച്ചാലും എന്നത്ഥം. 
{] ८ 1. മത്ത | പ്ല 2 || 

ഇവിടെ പരസ്സരരം....അവാപ്റുപ്യഥ് എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു രണ്ടുവകക്കാക്കും (ദേവന്മാക്കും 

പ്രജകഠംക്കും) പരമശ്രേയഃപ്രാപ്പിപിധിയുണ്ടെന്നു തോന്നും. എന്നാല് സൃൂക്ഷ്മാലോചിക്കുന്നതായാല് 
പ്രജകറംക്കു മാത്രമേ ധമ്മോപദേശവിഷയത്വമുള്ള. അതിനാല് ധമ്മാനുഷ്ടാനലഭൃയമായ പരമശ്രേയഃ 

പ്രാഫ്തിയുമവക്കതന്നെയാണ്. അല്ലാതെ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഭേവന്മാക്കല്ല എന്നറിയാവുന്ന 

താണ്. എന്തെന്നാല്, അവക്കപദേശമാവശ്യമില്ല. അവരില് ജ്ഞാനം സ്വയമേവ ഉടിച്ചിരിക്കു 
ന്നു. അവര് ജീവന്മുക്തന്മാരുമാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട്, ശ്രേയോവിധി അവക്കു യോജിക്കുന്നത 

&. അതിനാല് സംഭാവനയിലാണ് ९० 12012» പദത്തിന്െറ സബന്ധം, പരമശ്രേയഃപ്രാഫ്ചിവിധി 

യിലല്ല, എന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

എന്നുതന്നെയല്പ__ 

൧൨. ഇഷ്ടാ൯ ഭോഗാന്൯ ഹി വോ ദേവാ ഭാസ്യന്തേ യഇ്ഞഭാവിതാഃ 

തൈദ്ദത്താനപ്രദായൈഭ്യോ യോ ഭൂങ് ക്തേ സ്നേന ഏവ സഃ. 

യജ്ഞഭാവിതാഃ$--യജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ട, ദേവാഃ-ദേവന്മാര്, 

വഃടനിങ്ങാംക്ക്, ഇഷ്ടാന് ഭോഗാന്ഇഷ്ടങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ, ദാസ്യയന്തേ-തരും. ഹിടഅ 

തുകൊണ്ട്, തൈടട അവരാല് ( ദേവന്മാരാല്), ഭത്താന്ദത്തമായിട്ടുള്ള (അന്നാദിയെ), ഏ 

2) ४22० © 30107209") അപ്രദായ--കൊടുക്കാതെ, യഃടയാതൊരുവന്, 263 ക്തേ-അനുഭവി 

ക്കുന്നുവോ, സഃ--അവന്ന, സ്നേനഃ ഏവടകള്ളന്തന്നെ (ആകുന്നു). 

(ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യരോടായി പിന്നേയും പറയുന്നു)__യജ്ഞാദികളെക്കൊ 

ണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാര് നിങ്ങറാക്ക് ഇഷ്ടഭോഗങ്ങളെ തരുന്നതാകുന്നു. 

അതിനാല്, ദേവന്മാരാല് നല്ൃപ്പെട്ടവയെ അവക്കു (പഞ്ചയജ്ഞാദികളെ 
ക്കൊണ്ട്) കൊടുക്കാതെ എവനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അവന് കള്ളന്തന്നെ 
യാകുന്നു. 

(ശം. ഭാ) യജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു സന്തോഷിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാര് 0516580 

ക്കു സ്ര്രീപശുപൃത്രാദി ഇഷ്ടഭോഗങ്ങളെ തരുനതാകുന്നു. യാതൊരുവനാണ്' 

ആ ദേവന്മാര് കൊടുത്തിട്ടള്ള ഭോഗങ്ങളെ അവക്കു കൊട്ടക്കാതെ_ അവരുടെ 

കടം വീട്ടാതെ _ അനുഭപിക്കുന്നത”. സ്വന്ത ഇന്ര്രിയങ്ങളേയും ദേഹത്തേഷും മാ 

തരം പോഷിപ്പിക്കുന്നത്, അപന് ദേപാദികളുടെ സ്വത്തിനെ അപഹരിച്ച കു 
ഒള ൯തനനൊയാകന്നു. 

എന്നാല് എവര്__ 

൧൩. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സവ്വകില് ബിഷൈഃ 

ഭഞ്ജതേ തേ ത്വഫം പാപാ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാല്. 

യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തടേവൈശ്വദേവാടിയജ്ഞങ്ങളെ ദേവന്മാക്കപ്പുണംചെ 

फ തച്ഛിഷ്ടമായ അന്നത്തെ ഉജിക്കുന്ന സല്പുരുഷന്മാര്, സവ്വകില് 'ബിഷൈടടപഞ്ചസ്മനാ 

ദികൃതമായിരിക്കുന്ന  സകലപാപങ്ങളാത്, മുച്ചന്തേടമോചിക്കപ്പെടുന്നു. യേ തു-എന്നാല്് 

എവര്, ആത്മകാരണാല്തങ്ങാംക്കു ഭജിപ്പാ൯വേണ്ടിമാത്ൃരം, പചന്തിടപാകംചെയ്യുന്നു 

വോ, തേ പാപാടടആ മൂരാചാരന്മാര, അഘം (ഏവ)ടപാപത്തെത്തന്നെ, 2० ५०2४] 

ക്കുന്നു. 



1 ൨൭ 
൩൧൦ അധ്യായം ൧൦0൭ 

യജ്ഞങ്ങളെ. ദേവന്മാക്കപ്പുണംചെയ്തു തച്ഛിഷ്ടമായ അന്നത്തെ ഭൂജിക്കു 

നന സല്പുരുഷന്മാര് പഞ്ചസ്മനാദികൃതമായ സകലപാപങ്ങളില്നിന്നും മോ. 

ചിക്കുന്നു. എന്നാല് എപര് (വൈശ്വദേവാദ്യത്ഥമായിട്ടല്ലാതെ) തങ്ങറംക്കു @ 

ജിപ്പാ൯വേണ്ടിമാത്രം പാകംചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങിനെയുള്ള ദുരാചാരന്മാര് പാപ 
ത്തെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) യാതൊരുവര് ഭേവയജ്ഞാദികളെ ചെയ്തു തച്ഛൂിഷ്ടമായ അമു 
താഖ്യമായ അന്നത്തെ ഭൂജിക്കുന്നുവോ അവര് പഞ്ചസ്മനാദികൃതമായ പാപങ്ങ 

ളിതനിന്നും അറിയാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മററനേകപാപങ്ങളില്നിന്നും, മോ 

ചിക്കുന്നു. എന്നാല് എവര് സ്വാത്ഥപരന്മാരായിട്ടു തങ്ങറംക്കുവേണ്ടിമാത്രം 

പാകംചെയ്യുന്നുവോ ആ പാപികറം പാപത്തെത്തന്നെ ഉജിക്കുന്നു. 

ഈ ്ല്രോകത്ത് ല് യജ്ഞശിഷ്ടമായ അന്നത്തെ (2 ध) 85110100 സകലപാപങ്ങളില്നിന്നും 

മോചിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു. ഇവിടെ *യജ്ഞ”ശബ്ദൃത്തിന്നു ജ്യോതിഷ്കോമാടിയജ്ഞങ്ങ0ം എ, 

ന്നുമാത്രം അത്ഥം ധരിച്ചാല് ചോര. മനുഷ്യര് നിത്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പഞ്ചയജ്ഞവും കൂടി വ്ര 

ധാനമാണെന്നു പറഞ്ഞതായി കാണിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് :സവ്ൃവകില്ബിഷൈഃ” എന്ന പദത്തിന്നു 

പഞ്ചസ്ൂനാദിപാപങ്ങം എന്നു (ശ്രി), (ശം), (ശ_സ)) അത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പഞ്ചയ 

ജ്ഞശേഷമുള്ള അന്നമെന്നും ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി സ്മൃതിയില്നിന്ന് ഒരു 

€ ६०००० താഴെ ചേക്കുന്നു. 

८८671504) ി ചുല്ലീ റി ജനി കണ്ഡനി പേഷണി ചുല്ലി ചോദകാദി ച 00888 0) 

പഞ്ചസ്മനാ ഗൃഹസ്ഥസ്യ പഞ്ചയജ്ഞാല് പ്രണശ്യതിടതലയ്ക്ര മുതലായതുകൊണ്ടിടിക്കുന്നത്ം 

അമ്മിയന്ത്രം മുതലായവയില് അരയ്ക്തന്നത്, വിറകു മുതലായതു കത്തിക്കുന്നത്”, കിണററില്നിന്നു 

വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ആ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിലം മെഴുകുക മുതലായത്, ഈ വക 

പ്രവൃത്തികളില് ഗൃഹസന്ധന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രാണി ഹിംസാദോഷം പഞ്ചമഹായജ്ഞംനിമിത്തം നശിച്ച്പോ 

കുന്നു.?? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങം ഏതെല്ലാമെന്നു താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്രോകംകൊണ്ടു. സൃഷ്ടമാകുന്നു. 
८८ 0 ] ത അദ്ധ്യാപനം ബ്രഹ്മയജ്ഞഃ പിതൃയജ്ഞസ്തൂ തപ്പ്ൂണം 

ഹോമോ ദൈവോ ബലിഭൌതോ യൃയങ്ഞോതിഥിപൃജനം 

പഞ്ചൈതാന് യോ മഹായജ്ഞാന് ന ഹാപയതി ശക്തിതഃ 
റി റൂ ത്യ छ १ റ ട 9 റി സ ഗൃഹേപി വസന് നിത്യം സൂനാദോഷൈന്ന ലിപ്യതേടവേദമഭ്യസിപ്പ്ിക്കുക എന്നതു 

त नी श റി ററ റൂ ബ്രഹ്മയജ്ഞം, തപ്പണം പിതൃയജ്ഞം, ഹോമം ദേവയജ്ഞം, ബലി ഭൂതയജ്ഞം, അതിഥിപൂജ ൬യ 

९९०० ഇപ്രകാരമുള്ള പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തെ ആര് യഥാശക്തി അനുഷ്കിക്കന്നുവോ അവന് ८०0 

ത്തില്തന്നെ വസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും പഞ്ചസൂനാഭോഷങ്ങഠം അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ?? 

.താഴെ പറയുന്ന കാരണംകൊണ്ടും അധികാരിയായവന് കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെ 

ന്നാല് ജഗത്താകുന്ന ചക്രത്തെ തിരിക്കുന്നതു കമ്മമാകുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല്:__ 

൧൪. അന്നാല് ഭവന്തി ഭൂതാനി പജ്ജന്യാദനനസംഭവഃ 

യജ്ഞാല് ഭവതി പജ്ജന്യ്യോ യജ്ഞഃ കമ്മസമുത്ഭവഃ. 

൧൫. കമ്മ ബ്രഹ്മോത്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷരസമുത്ഭവം 

തസ്മാല് സമ്യഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജേഞ പ്രതിഷ്ഠിതം. 

അന്നാല്-അന്നത്തില്നിന്ന്' (ശുക്ടശോണിതരൂപമായി പരിണമിച്ചിട്ടള്ള അന്ന 

ത്തില്നിന്ന് ), ഭൂതാനിടജീവികാം, ഭവന്തിടതണ്ടാകുന്നു. പജ്ജസ്യാല്-മഴയില്നിന്ന്, ആ 

ന്നസംഭവഃട(ആഹാരത്തിനു വേണ്ടുന്ന) അന്നമുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞാല്ം-യജ്ഞത്തില്നിന്ന്', 

०1282 02) 82७, ഭവതി 90298012. യജ്ഞ$--യജ്ഞംം കമ്മസമുത്ഭവഃ-കമ്മത്തില്നിന്നു 



ന. ല് ൧0൮ ശ്രിമതഭശപല്ഗിത 

ണ്രാകുന്നു. കമ്മ-കമ്മം, ബ്രഫഹ്മോത്ഭവംടവേടത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മ-വേദം, അക്ഷ 

രസമുത്അഭവം--പരബ്രഹ്മത്തില്നിന്നുണ്ടായതാകുന്നു, (ഇതി) വിദ്ധിം-എന്നറിഞ്ഞാലും. ത 

സ്കാല്--ആയതുകൊണ്ട്, സവ്ൃഗതം-എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മ-വേദം (അല്ലെങ്കില് 

പരബ്രഹ്മം), നിത്യം-എപ്പോഴും, യജേഞംയജ്ഞത്തില്, പ്രതിഷ്ണിതംടസ്ഥിതിചെയ്യുന്നും 
9] 

(ഇതി ഉച്ചുതേ)-എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
വി ;) ) ^~) 4 റൂ ക അന്നത്തില്നിന്നു ജീവികളും, മഴയില്നിന്നന്നവും, യജ്ഞത്തില്ന് 

ന്നു മഴയും, കമ്മത്തില്നിന്നു യജ്ഞവും, വേദത്തില്നിന്നു കമ്മവും, പരബ്രഹ്മ 

ത്തില്നിന്നു വേദവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞാലും. അതിനാല് എങ്ങും 0512 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മം നി ത്യം യജ്ഞത്തില് സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നു എന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നു (യജ്ഞമാകുന ഉപായംകൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാമെന്നത്ഥം]. 

(ശം_ഭാ) ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്നം ശുക്ഛശോണിതങ്ങളായി പരിണമിച്ച് 
റൂ । ) $) രാര ഭൂതങ്ങറും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതു പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. മഴയില്ന് 

9) 9) 9) 9) 

ന്നാണ് അന്നത്തിനെറ ൭ല്പത്തി. മഴ യജ്ഞത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അ 
१] )) ര ഷി റ 2 (~ 1} ൭ ഗ്നൌ പ്രാസ്താഹുതിഃ സമ്ൃഗാഭിത്യമുപതിഷ്ടതേ, ആദിത്യാജജായതേ വൃഷ്ടിഃ ९ 

<) 8 9) । ७०९012० തതഃ പ്രജാഃ അഗ്നിയില് ഹോമിക്കപ്പെട്ട ആഹുതി സ്മയ്യുനെ പ്രാപി 
) 6) 5) )) ( १) 9] 

ക്കുന്നു. സ്മയുനില്നിന്നു മഴയുണ്ടാകുന്നു. മഴയില്നിന്നുന്നം. അന്നത്തില്ന് 

ന്നു സകലപ്രജകളുമുണ്ടാകുന്നു? എന്നു സ് മൃതിയില് (മനു. ൩. നെ) പറയുന്നു. 

ഇവിടെ യജ്ഞത്തിന്ന് അപൂവ്വഭമെന്നത്ഥമാകുന്നു. ആ യജ്ഞം കമ്മത്തില് 

നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജമാനനേറയും ജുത്വിക്കിനേറയും വ്യാപാരമാണ് കമ്മമെ 

ന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ആ കമ്മം ബ്രഹ്മത്തില്പേദത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതാ 
കുന്നു. വേദം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മം അക്ഷരബ്രഹ്മമായ പരമാത്മാവില് 
9) ¢ 

നിന്നാണുണ്ടായത്.. യാതൊരു കാരണത്താല് പലേദം, പരമാത്മാവാഷ്ും അക്ഷ 

രനായുമിരിക്കുന്ന പുരുഷനില്നിന്നു”, അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശ്വാസമെന്നപോലെ., 

ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നപോ അതുഹേതുവായിട്ട് അതു സവ്വത്തേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു 

കൊണ്ടു സവ്ൃത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും മുഖ്യമായി യജ്ഞങ്ങളേയും 

തദ്വിധികളേയും പററി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാകയാല് വേദം നിത്യം യജ്ഞത്തില് 

സ്ഥിതിഒ യ്യുന്നു (എന്നു പറയുന്നു) 
[ശ_സ] “മുച്യയന്തേ സവ്വകില്ബിഷൈഃ? എന്നും, “ നൈഷ്ഠുമ്മ്യം ० 106 ०११०८27 0260? എന്നുമു 

ള്ള ശ്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു കമ്മത്തിന്െറ മോക്ഷഹേതുത്വത്തെ പ്രതിപാടിച്ചു. ഇനി കമ്മത്തിന്െറ 

ജഗല്സ്ഥിതിഹേതുത്വത്തെ പറയുന്ന__ അന്നാഭിതി. 
& 5) ॥ റി ൧൬. ഏവം പ്രവത്തിതം ചക്രം നാനുവത്തയതിഹ യഃ 

അഘായുരിന്്രിയാരാമോ മോഘം പാത്ഥ സ ജീവതി. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, ഏവ ഇപ്രകാരം, പ്രവത്തിതംടപ്രവത്തിക്കുന്നം 

ചക്രംട(കമ്മാടിസമൂഹമായ) ചക്രത്തെ, ഇഹ-ഇഹലോകത്തില്, യ$-യാതൊരുവന്, त) 

` #% (ആ) യജ്ഞം ചെയ്തതുമുതത തത്ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെഷുള്ള അതിന്െറ അവന്ഥ 

അപുവ്വം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കായ്യുത്തിനേറയും കാരണത്തിനേറയും മദ്ധ്യേ ഇരുന്ന് അവയെ 

രണ്ടിനേയും കൂട്ടിച്ചേക്കന്ന അവസ്ഥയാണ് അപുവ്വം. 



പട 
൩൨ാം അധ്യായം ൧൧0൯ 

അനുവത്തയതി--അനുസരിക്കുന്നിപ്പയോ, അഘായുഃ--പാപരൂപമായ ആയുസ്സ്റോടുകൂടിയവ 

നും, ഇന്ദ്രിയാരാമഃടഇസ്രിയങ്ങാം മൂലമായി വിഷയങ്ങളില്തന്നെ രമിക്കുന്നവനുമായ, സഃ 

അവന്, മോഘംവൃത്ഥമായി, ജീവതിംജീവിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഇപ്രകാരം ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നുണ്ടായ കമ്മം മുത 

ലായവയുടെ സമൂഹമായ ചക്രത്തെ ഇഹലോകത്തില് എവന് അനുസരിക്കു 

ന്നില്ലയോ (യജ്ഞാദികമ്മത്തെ ഇദശ്വരത്രൂപമായും ഈശ്വരാരാധനമാഷ്ടമ 

റിഞ്ഞ” ചെയ്യുന്നില്ലയോ) (9201 പാപസ്വരൂപമായ ആഷ്ുസ്സ്സോടുകൂടിയവനും 

ഇന്്രിയദ്വാരേണ വിഷയങ്ങളെ എവപ്പോഴചമനുഭവിക്കുന്നപനുമായി വൃഥാ ജീവി 

ക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഇപ്രുകാരം ഈശ്വരനാല് വേദയജ്ഞപുദ്വകമായി പ്രവത്തി 

തമായിരിക്കുന്ന ജഗല്ചക്രത്തെ കമ്മാധികാരിയായ യാതൊരുവന് അനുസര്൪! 

ക്കുന്നില്പയോ പാപജീവനായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട്' പിഷയങ്ങളില് ക്ര 

ഡിക്കുന്നപനായുമിരിക്കുന്ന അവന് ഹേ പാത്ഥം വൃഥാ ജീവിക്കുന്ന. അതിനാല് 

അജ്ഞനായിരിക്കുന്ന അധികാരിയാല്തന്നെയാണ് കമ്മംചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതെ 

ന്നാകുന്നു പ്രുകരണാത്ചഥഥം. ആത്മജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതാസിദ്ധിക്കുമുമ്പ് 

അതിന്നുലേണ്ടി ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും അധികാരിയുമായവ൯മാത്രം ക 

മ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഈ അഭ്ധ്യായം ൪_മുതല് പൃ_ വരെയുള്ള ശ്ലോക 

ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. 4യജ്ഞാത്ഥാല് കമ്മണോന്ൃത്ര? എന്നതു 

മുതല് “മോഘം പാത്ഥ സ ജീവതി? എന്നതുവരെയുള്ള. ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ട് 

ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവന്നും (തന്നിമിത്തം) അധികാരിയായവന്നുമാണ് കമ്മാ 
റി 

നുഷ്ടാനമെന്നാതിലേക്ക് അസംഖ്യം കാരണങ്ങളും പറയപ്പെട്ട. അതു ചെയ്യാ 

ഞ്ഞാലുളഭ ദോഷവും പറയപ്പെട്ടു. 

ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഈ ചക്രം എല്ലാവരും അനുവത്തിക്കേണമോ, അതോ 22) 0 6215 

കമ്മയോഗാനുഷ്ടാനമാകുന്ന ഉപായംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കത്തക്കതും ആത്മവിത്തുക്കളായ സാംബ്യന്മാരാല് 

അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ടുതന്നേയുമുള്ള നിഷ്കയെ പ്രാപിക്കാത്ത അനാത്മവി 

ए 99092०० അനുവത്തിച്ചാല് മതിയോ? __ ഇങ്ങിനെ ഒരു ചോദ്യത്തെ അജ്ജുനന് ചോദിക്കുമെന്നു 

ശങ്കിച്ച് ഭഗവാന്, അല്ലെങ്കില് താന്തന്നെ, ശാസ്ത്ര്രാത്ഥത്തെ വിഭാഗിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നുവേ 

ണ്ടി, ഗീതാശാസ്്രത്തില് പ്രതിപാഭിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്രുതിയുടെ അത്ഥവു 

മെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു:__ 

“ഏതം വൈ തമാത്മാനം വിദിത്വാ നിപ്ൃത്തമിഥ്യാജ്ഞാനാഃ സന്തോ ബ്രാഹ്മണാ മിഥ്യാ 

ജ്ഞാനവത്ഭിരവശ്യം കത്തവേളഭ്യഃ പുത്രെഷണാദിഭ്യോ 2१ 0922416 ഭിക്ഷാചയ്യും (22120040) 
റ] റി] $] ॥ 

മാത്രപ്രയുക്തം ചരന്തി ന തേഷാമാത്മജ്ഞാനനിഷ്ഠാവ്ൃതിരേകേണാന്യല് കായ്കുമസ്തിടബ്രഹ്മനിഷ്ട 

ന്മാര് ഈ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ്” അള്ഞാനത്തില്നിന്നു നിവത്തിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനികഠംക്കു വേണ്ട 

തായ പുത്രൈഷണ മുതലായതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ശര്രരക്ഷയ്യ വേണ്ടിമാത്രം ഭിക്ഷാചയ്യും ചെ 
റൂ ത + റ] ८] छ 

फ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആത്മനിഷ്ഠയല്ലാതെ അവക്കു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. (ബൃഹ. ആ 

ഉ.൩. ൫. ൧.) 

ന )) 

൧൭. യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദാത്മതൃപ്പശ്ച മാനവഃ 

ആത്മന്ദയേവ ച സനശ്തുഷ്ടുസ്തസ്യ കായയും ന വിദ്യതേ. 
15 # 



റി ൧൧0 ശ്ര മതിമ്റചല്ഗി( ത 

യ$ മാനവഃ തു-എന്നാല് യാതൊരു മനുഷ്യ്യ൯, ആത്മരതിഃ ഏവഷടആത്മാവില് 
തന്നെ പ്രിതിയുള്ളവനായും, ആത്മത്ൃപ്പുഃ ച1-ടആത്മാവില്തന്നെ തൃപ്പിയുള്ളവനായും, ആ 
ത്മ൯ി ഏവ ചട ആത്മാവില്തന്നെ, സന്തുഷ്ട-സന്തോഷമുള്ളവനായും, സ്യ്യാല്ടഇരിക്കു 
ന്നുവോ, തസ്ൃയ--അവന്ന്', കായ്ക്ം-ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്, 02 ०113] = ® 722} \* 

എന്നാരു എപനാണ്” ആത്മാവില്തനൌൊ പ്രിതിയുള്ളവനായും,. ആ 
ത്മാവില്തന്നെ തൃപ്പിയുള്ള ०10००९४० ആത്മാവില്തനൊ സന്തോഷമുള്ളവനായു 
മിരിക്കുന്നത് അവന്മ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. 

(ശം. ഭാ) സാംഖ്യനായും ആത്മനിഷ്ണനായുമിരിക്കുന്ന ` യാതൊരു പുരു 
ഷന൯_സസ്ത്യാസി_പിഷയങ്ങളിലല്ലാതെ ആത്മാവില് പ്രീതനായിരിക്കുന്നു 
വോ, യാതൊരുവന് അന്നപാനാദികളെക്കൊണ്ടല്ലാതെ ആത്മാവുകൊണ്ടു തൃപ്പ 
നായിരിക്കുന്നുവോ, യാതൊരുവന് ആത്മാവില്തനൊ സന്തോഷത്തെ പ്രാപിച്ചു 
വനായിരിക്കുന്നുവോ__സാധാരണജനങ്ങ്റാക്കു ബാഹ്ൃപദാത്ഥലാഭംകൊണ്ടാ 
ണ് സന്തോഷമുണ്ടാകുനന ത്; അതിനെ അപേക്ഷിക്കാതെ യാതൊരുപ൯ ആ 
ത്മാവില്തന്നെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നവോ__സവ്യത്തിങ്കല് നിന്നും തൃഷ്ണയെ നി 
വത്തിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപോ__അങ്ങിനെയിരിക്കു ന്ന ആത്മവിത്തിന്ന്” ചെയ്യേണ്ട 
തായിട്ടൊന്നുമില്ല. 

[ശ_സ] ഭഗവാന് “ജ്ഞാനയോഗേന 00०6900० കമ്മയോഗേന യോഗിനാം? എന്നിങ്ങി 
നെ സാഖഖ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന സന്്യാസികംക്കും, അസാഠഖ്ലൃയന്മാരും യോഗികളമായിരിക്കുന്ന (०८) 
५०००96०) ഉത്തരദക്ഷിണായനംപോലെം അസക്കിണ്ണുമായിരിക്കുന്ന നിഷ്ഠാദ്വയത്തെ കാണിച്ചുകൊടു 
ത്തു. എന്നാല് ०९8० വദ നിശ്ചി.്? എന്നിങ്ങിനെ തനിക്കു ചെയ്യേണ്ടതേതാണെന്ന്' അളജ്ജു 
നന് ചോദിച്ചതിന്നുത്തരമായി അജ്ജുനന്നു കമ്മത്തില്തന്നെയാണ്' അധികാരം എന്നുപദേശിക്കു 
ന്നതിന്നായി “ന ക.മ്മണാമനാരംഭാല്? എന്നു തുടങ്ങി “നിയതം കുരു കമ്മ ത്വം എന്നതുവരെയുള്ള 
ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു കമ്മയോഗത്തെത്തന്നെ ഉപദേശിച്ചു. “യജ്ഞാത്ഥാല്? എന്നു തുടങ്ങി “മോഘം 
പാത്ഥ സ ജീവതി? എന്നതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ട്” അനാത്മജ്ഞനായിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷ്യവി 
ന്നു കമ്മം അവശ്യം ച്ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, അപ്രകാരം കമ്മം ചെയ്തത അവന്നു ദേവതാപ്രസാദവും 
ഇരശ്വരപ്രസാദവും സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും, സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു 
പല വിധത്തിലും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ട് ഇനി 22९8 1909 00०60] 099४ രിക്കുന്ന യതിക്ക് ഇ്ഞാനനിഷ്ഠടയ 
പ്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു__.യ 
ഇതി. 

അതിന്നും പുറമെ 

൧൮. നൈവ തസ്യ കൃതേനാത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന 
॥ ന ചാസ്യ സവ്ൃഭൂതേഷു കശ്ചിദത്ഥവ്യപാശ്രയഃ. 

തസ്ത്യ--അവന്ന' (ആത്താവില് തൃഫ്ി മുതലായതുള്ളവന്ന് ), ഇഹട-ഈ ലോകത്തില്, 
। 0 ടി ൦൨ 2 ; | = चः ക്ലതേനടകമ്മംകൊണ്ട , അത്ഥഃ--പുണ്ദയം, (പ്രയോജനം) ന ഏവ (അസ്തി)ടഇല്പ. അകൃതേന:- 

& [ശ_സ] [സ] 42111 കാരം സ്വാ ९०००००७ 72? എന്ന ശ്രുതിവാക്യപ്രകാരം സ്വാത്മാവുകൊണ്ടു സാക്ഷാല്കൃതമാ 
യിരിക്കുന്ന നിത്യഠനന്ദൈകരസമായും അദ്വിതീയമായുമിരിക്കുന്ന വപരബ്രഹ്മത്തില്ത. 
ന്നെ അന്തഭകരണത്തെ രമിപ്പിക്കന്നവന്. 

1 “ആത്മലാഭാന്ന പരം വിദ്യതേ? എന്ന സ്മൃതിവാകൃപ്രകാരം ७०० 2) ००९५1 29009 
{) ;] റി ॥ റ 0 റൂ ന്നില്ലാത്തതിനാല് ആത്മപ്രാപ്പികൊണ്ടു സവ്ൃത്ര അലംബുദ്ധിയോട്ടകൂടിയവന്. 
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കമ്മം ച്ചെയ്യാഞ്ഞാല്.,, കശ്ചന ([പ്രതൃൃവായഃ)ടയാതൊരു (പ്രതൃവായ) ദോഷവും, ന (അ 

സ്തി)-ഇല്പ. അസ്ധയ)--ഇവന്ന്', സവഭൂതേഷുട(ബ്രഹ്മാ മുതലായ) സകലജീവികളിലും, ക 

ശ്ചില് അത്ഥവ്യപാശ്രയഃ ന ചടവല്ല കായ്യത്തിന്നുവേണ്ടി ആശ്രയിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല. 

ആത്മാവില്തന്നെ തൃപ്തനായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മംകൊ 

ണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കമ്മം ചെയ്യാഞ്ഞാല് അവന്നൊരു ദോഷവുൃമി 

ലു. ബ്രഹ്മാ മുതലുളള സകലജീപികളില് ആരേയും വല്ല കായ്യത്തിന്നുവേണ്ടി 

അവന്നാശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. 

(ശം ഭാ) പരമാത്മാവില് രമിക്കുന്നപന്ന് കമ്മംകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജ 

നവുമില്പ. എന്നാല് കമ്മം ചെയ്യാഞ്ഞാല് അവന്നു പ്രത്യവായമെന്ന ദോ 

ഷംകൊണ്ടനത്ഥമുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. പ്രത്യപായപ്രാപ്തിരൂപമായോ ആത്മ 

ഹാനിലക്ഷണമായോ യാതൊരു ദോഷവും അവന്ന് ഈ ലോകത്തില് കമ്മം 

ചെയ്യാഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്നില്ല. അവന്ന്” ഒരു കായയത്തിന്നുവേണ്ടി ബ്രഹ്മാ മുതല് 

സ്ഥാവരംവരേയുള്ള ജീവികളില് ഒന്നിനേറയും സഹായത്തെ കമ്മം ചെയ്തു ലഭി 

ക്കേണ്ടതില്ല__ആരെയെജ്കിലുമാശ്രയിച്ചിട്ട സാധിക്കേണ്ടുന്നതായ കായ്യും അവ 

ന്നൊന്നമില്ല. ഉണ്ടെങ്കില് അതിന്നുവേണ്ടി അവന്നു കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട 

ണ്ടാകും. 

നീ സപ്ൃതദസംപ്പൃതോദകസ്ഥാനീയമായ സമൃശശനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട... 

൧൯. തസ്മാദസക്തഃ സതതം കായ്യും കമ്മ സമാചര 

അസക്കോ ഹ്യാചരന് കമ്മ പരമാപ്പോതി പൃരുഷഃ. 

തസ്മാല്ം-ആയതുകൊണ്ട', അസക്തഃ-:ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ, സതതംഎപ്പോഴും, 

കായ്യം-അവശ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ, കമ്മ-(നിതൃനൈമിത്തിക) കമ്മത്തെ, സമാചരം: 

നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാലും. ഹി-എന്തെന്നാല്, അസക്തഃടഫലാപേക്ഷകൂടാതെ, കമ്മ-കമ്മ 

ത്തെ, ആചരന്-ചെയ്യുന്ന, പൃരുഷഃടപുരുഷന്, പരംടമോക്ഷത്തെ, ആപ്പോതിട(ചിത്തതു 

ഭ്ധിദ്വാരാ) പ്രാപിക്കുന്നു. 

ആയതുകൊണ്ട്  കമ്മഫലത്തെ ഇക്ഛിക്കാതെ അവശ്യം ചെയ്യുപ്പെടേ 

ണ്ട കമ്മത്തെ നിത്യം നി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, ഫലാപേക്ഷകൂ 

ടാതെ കമ്മം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന് (ചിത്തശുഭ്ധിദ്വാരേണ ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപി 
ച്ചതിനെറശേഷം) മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാപ്്യൂണമായി കമ്മം ചെയ്യുന്ന 

പുരുഷ൯ ചിത്തശുദ്ധിദവാരേണ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

[ശ_സ്] അതിനാൽ മുമുക്ഷ്യവായിരിക്കുന്ന നീയും നിഷ്ട്രാമനായി ഭവിച്ചു നിത്യ നൈമിത്തി 

കങ്ങളായ (കത്തവ്യ) കമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിച്ചാലും__ശ്രദ്ധാഭക്തികളോടുകൂടി ഈശ്വരാപ്പ്ൂണബുദ്ധ്യാ ന 

ല്ലവണ്ണുമനുഷ്ടിച്ചാലും. കമ്മംകൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ട പിന്നെ നീ ജ്ഞാനവും മോക്ഷ 

വും പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എന്നത്ഥം. €ധമ്മേണ പാപമപനുദതി, “ജ്ഞാനമുല്പദ്യതേ പുംസാം ക്ഷ 

യാല് . പാപസ്യ കമ്മണഃ?, “ജ്ഞാനാഭേവ തു കൈവല്യം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിസ്മൃതികളെ 

ക്കൊണ്ടു ധമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് പാപക്ഷയമെന്നും, പാപക്ഷയംകൊണ്ടുതന്നെഷാണ് 

ജ്ഞാനമെന്നും, ജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മോക്ഷമെന്നും, പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു. 



‡ 
> റും 5) ൧൧൨. ശ്രിമതാഭ്ഗവല്ഗിീിത 

താഴെ കാണിക്കുന്ന കാരണംകൊണ്ടും (നീ കമ്മം ചെയ്യണം): __ 
0.0. കമ്മണൈപ ഹി സംസിദ്ധിമാസ്ഥിതാ ജുനകാദയഃ 

ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യന് കത്തുമഹസി. 
ജനകാദയടജനകന്൯ മുതലായവര്, കമ്മണാ ഏവ ഹിംനിഷ്ടാമകമ്മംകൊണ്ടു തന്നെ, സംസിഭ്ധിം-സമൃഗ് ജ്ഞാനത്തെ, ആസ്ഥിതാഃടപ്രാപിച്ച. ലോകസംഗ്രഹം ഏവ അപിടലോകരക്ഷണമാകുന്ന പ്രയോജനത്തെയെങ്കിലും, സംപശ്യന്ടനോക്കിട്ട്, കത്തും--ക. മ്മം ചെയ്യുന്നതിന്ന്, അഫസിംനീ യോഗ്യനാകുന്നു. 

ജനകാദികറ്റം നിഷ്കരാമകമ്മംകൊണ്ടുതനൊയാണ് ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപി ച്ചത്. ലോകരക്ഷണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും നീ കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 
(ശഭ) ജനക൯, അശ്വപതി മുതലായ പണ്ടത്തെ ക്ഷത്രിയവിദ്വാ ന്മാര കമ്മംകൊണടുതന്നെയാണ് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിപ്പാന് ശ്രമിച്ചത്. ആ വര സമ്ൃഗ്ദശനത്തെ പ്രാപിച്ചുവരായിരുന്നുവെങ്കില് ലോകസംഗ്രഹാത്ഥം പ്രാ രബ്ലകമ്മംഹേതുവായിട്ട്' അവര് കമ്മത്തെ സന്മൃസിക്കാതെതന്നെ സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവെന്നത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതല്ല, അപര (ജനകാദികഠം) സ മൃശശനത്തെ പ്രാപിക്കാത്തവരായിരുന്നുവെങ്കില് 609 ചെയ്തു മനഃശുദ്ധി പ രത്തി ക്രമേണ അപര് സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുപെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തെ പ്വ്യാഖ്യാ നിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ജനകാദികറം അജ്ഞാനികളായിരുന്നുകൊണ്ടുതനൊ കമ്മ ത്തെ ചെയ്തുവെന്നും, അതിനാല് സമൃശ്ദശിയായും കൃതാത്വഥനായുമുളളപ൯ ക മ്മം ചെയ്യേണമെന്നില്ലെന്നും നീ പി ചാരിക്കുന്നുവെങ്കില്, (എന്നാലും) നിനെ പ്രാരബ്ലുകമ്മത്തിന്ന്' അധീനനായിരിക്കുന तरी ലോകസംഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടി യെങ്കിലും കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ജനങ്ങറം തെററായ മാഗ്ഗത്തില് പ്രുപ ത്തിക്കുന്നതിനെ നിപാരണംചെയ്യുന്നതു ലോകസംഗ്രഹം. 

[८2-0] ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിയാത്ത മമുക്ഷയ അവശ്യം കമ്മംചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുപദേശി 2415 ശ്രിഭഗവാന് ഈ കായ്യ്ുത്തില് വൃദ്ധാചാരത്തെ പ്രമാണമായി എടുത്തു പറയുന്നു_കമ്മണൈ വേതി. 

ജനകാടികഠം ഇഞാനനിഷ്ഠയിലുള്ള ദദഡതകൊണ്ടു മുക്തിയെ പ്രാപിച്ചു എങ്കിലും ലോകഹി തത്തിന്നുവേണ്ടി അവര് കമ്മത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്തത്. തങ്ങറം കൃതാത്ഥന്മാരായി എങ്കിലും മുഡന്മാരെ കരകയറവുന്നതിന്നുവേണ്ടി കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവരായിത്തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന 
ത്ഥം. ആരൂരൂഡന്മാര്തന്നെ ഇങ്ങിനെ ചെയ്കുമ്വോഠം പിന്നെ അനാത്മജ്ഞനും ` ആരുരു ക്ദുവുമായ നി മോക്ഷാത്ഥം കമ്മംച്ചെയ്യുണമെന്നു പറയേണമോ? അല്ല, നി മുക്ത൯തന്നെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ; എന്നാലും ജനകാദികളെപ്പ്യോലെ ലോകഹിതത്തിന്നുവേണ്ടിയെങ്കിലും നീ അവശ്യം കമ്മംചെയ്യുണം. എന്തെന്നാല്, മഹാപുരുഷപ്രവൃത്തികൊണ്ടാണാ ശാസ്ൂത്തിന്നു പ്രാമാണ്ണ്യവും, കമ്മത്തിന്നു വ്രാശ 0 101० അജ്ഞതരണവുംം ०1920216 © 677 ആച്ചാരവ്രചയവും, സിദ്ധിംപ്പൈടുന്നത്. അതിനാല് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ! മഹാന് ലോകസംഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടിയെങ്കിലും_ “എന്റെറ ഈ കമ്മം ലോകോ. വകാരമായി ഭവിക്കട്ടെ? എന്നു വിചാരിച്ചെങ്കിലും__ അവശ്യം കമ്മം 
പ अ 
& [ശ_സ] സല്കമ്മമാഗ്ലത്തെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു പാമരന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ തെററായ മാഗ്ഗങ്ങ. ങ്ങളില്നിന്നു നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതു ലോകസംഗ്രഹം. 
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എന്തി നവേണ്ടിയാണ് ലോകസംഗ്രഹം?_ പറയുന്നു. 

൨൧. യദ്യദാചരതിി ശ്രേഷസ്മത്തദേവേതരോ ജനഃ 

സ യത പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസൂദനുവത്തതേ. 

ത്രേഷ്ണടശ്രേഷ്ണനായവന്, യല് യല്-ഏതേതിനെ (കമ്മശാസ്ത്രത്തേയോ തന്നിവവ 
ത്തിശാസ്്രത്തേയോ), ആചരതി--ആചരിക്കുന്നുവോ, തല് @@ ഏവ-അതാതിനെത്തന്നെ, 

ഇതര: ജനഃ അന്യജനങ്ങഠം (പ്രാകൃതജനങ്ങാം], (ആചരതി)-:ആചരിക്കുന്നു. സഃടആ ശ്രേ. 
പുരുഷന്, യല് പ്രമാണം കുരുതേ-ഏതിനെ (ഏതു ശാസ്ത്രത്തെ) പ്രമാണമായി വിചാരിക്കു. 

07260109 ലോകഃടജനങ്ങളം, തതംഅതിനെ, അനുവത്തതേടഅനുസരിക്കുന്നു. 
<) ) (21८16106 1000 0काठ 10७2 1त12090९516} 88079} ശ്രേഷ്ഠനായവന് ഏതു ക. 

മ്മത്തെ ൭ ചയ്യുന്നുപോ അതിനെത്തന്നെ മററുള്ള ജനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അവ൯. 
ഏതിനെ പ്രമാണമാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നുപോ ജനങ്ങളും അതിനെ അനുസരി 
ക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പ്രധാനപുരുഷ൯ ഏതേതു കമ്മത്തെ ആചരിക്കുന്നപോ അ. 
തിനെത്തന്നെ ഇതരജനങ്ങളും അവനെ പിന്തുടന്നകൊണ്ട് ആചരിക്കുന്നു. 
ലൌകികമായോ വൈദികമായോ ഏതു പ്രമാണത്തെയാണ്' അവന് സ്വീകരി. 
ക്കുന്നത് അതിനെ ജനങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നു__ അതിനെത്തന്നെ അവര് പ്ര 
മാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] ഉതാത്ഥനാണെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ നായവന് ലോകത്തിന്നുവേണ്ടി നിശ്ചയമായി കമ്മം. 
ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന്' ഈ ദ്ലേ്രോകംകൊണ്ടു സിദ്ധമാകുന്നു. | 

ലോകസംഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടി കമ്മംചെയ്യേണ്ട കായ്യുത്തില് സംശയമുണ്ടെങ്കില് നിനക്കെ. 
ന്നെ നോക്കരുതേ?__ 

१ १) ॥ १) ट ८) ൨൨... ന മേ പാത്ഥാസ്ത്ി കത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷ്ട കിഞ്ചന 
* നാനവാപ്പമവാപ്തവ്യം വത്ത ഏവ ച കമ്മണി. 

ത് ത് 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, മേഴഎനിക്ക്, കത്തവ്യം15ചെയ്യേണ്ടതായി.. 

ന അസ്തി-:ഒന്നുമില്പ. (യതഃ)--എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ത്രിഷു ലോകേഷുടമൂന്ന ലോകങ്ങളി, 
ലും അവാഫ്ഠുവ്യംപ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതായ, കിഞ്ചന-ഒന്നും, അനവാഫ്ടുപ്രാപിക്കപ്പെ 

ടാത്തതായിട്ട്' ന (അസ്തി)-ടഇല്പ. (ത്ഥാപി)-എന്നാലും, കമ്മണിടകമ്മത്തില്, വത്തേ ഏ 
വ ചടഞാന് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എനിക്കു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊ: 
) 5) ണ്ടെന്നാതം, മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും എനിക്കു പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതായ യാതൊന്നും. 

പ്രാപിക്കപ്പൌടാത്തതായിട്ടില്ല. എന്നാലും ഞാന് കമ്മം൭ പയ്ക്ുകൊണ്ടുതന്നെ. 
യിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഹേ അജ്ജുന, മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും എനിക്കു ചെയ്യേണ്ടതാ. 
യിട്ട്ദൊന്നുമില്പ. എന്തെന്നാല്, പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനെ ഞാന് പ്രാപി, 
ക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാ൯ കമ്മത്തില്ത്തന്നെ പ്രവത്തിക്കുന്ന. 
------------------------------------------- - 
# [ശ_സ] ഷംഗുണൈശ്വയ്യുസംപന്നനായും क००।०बह् 7७ द 502000९० സവ്വേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന. 

എനിക്ക്. 

1 ഒരു കായ്യ്ത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതായി. 
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[ശ_സ്] @०2+0गहु>2)० കിഞ്ചന ന അസ്തി__ഒരു ഗൃഹത്തിന്െറ = 2 5200079 = തന്െറ 

സ്വന്തഗൃഹത്തിലുള്ള സകലദ്രവ്യങ്ങളും എങ്ങിനെ സ്വ:ധീനമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ९9०09 

ണ്ഡത്തിലിരിക്കുന്ന സകലവസ്തുക്കളും ബ്രമമാണ്ഡസ്വാമിയായി രിക്കുന്ന എനിക്കു പ്രാപ്യമായിത്തന്നെ 
0] ര 

യിരിക്കുന്നു. ഒന്നുംതന്നെ പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരം മഹാഭാഗ്യവൈരാഗ്യജ്ഞാന 
൨ ൭ ൧ [ 

സമുഭ്ധനാണെങ്കിലും ഞാന് ലോകസംഗ്രഹാത്മകമായി രിക്കുന്ന (കമ്മണി വത്തേ ഏവ ചട) കമ്മ 

ത്തില് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു__ വൈദികമായും ലൌകികമായുമുള്ള കമ്മങ്ങളില് ഞാന് 

പ്രവത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിനക്കു പ്രത്യക്ഷസിദ്ധമാണല്ലോം. 

ഇവിടെ “ചകാരത്തിന്നു ९०} എന്നത്ഥമാകുന്നു. 

൨൩. യദി ഹൃഹം ന വത്തേയ ജാതു കമ്മണ്ൃതന്ദ്രിതഃ 

മമ വര്ത്മാനുവത്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാത്ഥ 0004८०28. 

ഹി-എന്തെന്നാല്, ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, അഹം-ഞാന്, ജാതുംഒരി 

ക്കലെങ്കിലും, അതന്ദ്രിതഃ--അനലസനായി (ജാഗ്രതയോടുകൂടിയവനായി), കമ്മണിടകമ്മ 

ത്തില്, ന വത്തേയ & യദിടപ്രവത്തിക്കാതിരുന്നാല്, മനുഷ്യ്യാഃമനുഷ്യര്, സവൃശഃ-എ 

ല്ലാ വിധത്തിലും, മമ--എന്െറ, വര്ത്മടമാഗ്രത്തെ, അനുവത്തന്തേ- അനുസരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഞാ൯ അനലസനായി ഒരിക്കലെങ്കിലും കമ്മം 
ചെയ്യാതിരുന്നാല് മനുഷ്യര് എല്ലാ വിധത്തിലും എനെറെ വഴിയെ അനുസരി 

ക്കുന്നതാണ്. 
ഴി 5) १ ॥ § (ശം_ഭാ) മമം-ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന എന്െറ. സവശഃ-സവപ്രുകാര 

~ 
ത്തിലും. ७८००९५० ००. 

[ശ..സ] ഞാന് കമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കില് = (8010100 സ്യൂജ്ഞനാണ്? എന്നിങ്ങിനെ എ 

ന്നില് സവ്വജ്ഞത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി സകലജനങ്ങളും എന്െറ മാശ്ശത്തെത്തന്നെ അനുവത്തിക്കുന്നു__ 

അശ്രേഷ്ടനായവന് ശ്രേഷ്ണനെറ മാഗ്ശരത്തെ അനുവത്തിക്കുന്നുവെന്ന നിയമത്താല് ഞാന് കമ്മമുപേ 

ക്ഷിച്ചാല് എല്ലാവരും കമ്മമുപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നത്ഥം. 

എന്നാല് അതുകൊണ്ണെന്താണ് ഭദോഷം?__പറയുന്നു. 

൨൪. ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാ ന കുയ്യാം കമ്മ ചേദഹം 

സംകരസ്പ്യ ച കത്താ സ്യയാമുപഹന്യാമിമാഃ പ്രജാഃ. 

അഹംടഞാന്, കമ്മ-കമ്മത്തെ, ന ക്യ്യാം ചേതടചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്, ഇമേ 

ലോകാ$ട--ഈ ലോകങ്ങാം, ഉത്സിദേയുഃടധമ്മലോപംകൊണ്ടു നശിച്ചുപോകും. സംകരസു 

ചം-ജാതിമിശ്രത്തിന്െറ, കത്താ സ്യാംടകത്താവായി ഭവിക്കും. ഇമാഃ പ്രജാഃ-ഈ പ്രജകളെ, 

തുപഫസ്യ്യാംടമലിനമാക്കിച്ചെയ്യം (നശിപ്പിക്കും). 

ഞാന കമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിത ഈ ലോകങ്ങറം ധമ്മലോപംകൊണ്ടു 

നശിച്ചുപോകും. (അതുഹേതുവായിട്ട് ) ജാതിമിശ്രത്തിന്ന് ഞാന് കത്താവായി 

ഭവിക്കുകയും, ഈ പ്രജകളെ നശിപ്പ്ിക്കുന്നപനായിതീരുകയും ചെയ്യും. 

(ശം ഭാ) ഞാ൯ കമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില് ലോകസ്ഥിതിക്കു കാരണ 

മായ കമ്മത്തിനെറ അഭാവംനിമിത്തം ഈ ലോകങ്ങറം നശിച്ചുപോകും. അ 

തൂയുമല്ല, ജാതിമിശ്രത്തിന്ന് ഞാ൯ കത്താവായി ഭവിക്കുകയും, അതുഹേതുവാ 

യിട്ട് ഈ പ്രജകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും__ഇങ്ങിനെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ 

9 

व ९ . त 
# പൂനാ ആനന്ദാശ്രമഗിതാപുസ്തുകത്തില് *വത്തേയ് എന്ന പാഠമാണ് സ്വികരിച്ചിട്ടുള്ളത. 

| ; ] 2 ഡൃ 
4വത്തേയം? എന്ന പാഠം ലേഖകപ്രമാദമാണെന്നും അവർ അട പ്പായപ്പെടുന്നു. 



\ 7, 
൩൨൦ അധ്യായം ൧൧൭. 

# ॥ $) # 

ത്തിന്നായി പ്രവത്തിക്കുന്ന ഞാ൯ അവരുടെ നാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തിക്കും. 

ഇത് ഈശ്വരനായിരിക്കുനന എന്നിക്ക് അനുരൂപമാവൃകയില്ല 
[ശ_സി] ഉപഹന്യ്യാം ഇമാഃ പ്രജാഃ--ഞാ൯ സകലപ്രജകളുടെ ഉപഛതികത്താവായി ഭവി 

൧൭൦. ഉപഹതിട്ടടുഗ്ശതിപ്രാപ്പി__സല്ഗരതിക്കു ഹേതുവായി രിക്കുന്ന സല്കമ്മാനുഷ്ടാനത്തിന്െറ 

അഭാവംഹേതുവായി എല്ലാവരും നരകഭാക്കുകളായി ഭവിക്കും എന്നത്ഥം. 

ഇപ്രകാരം പരമ്പരയായ അനത്ഥങ്ങം സംഭവിക്കുന്നതിനാല് ഞാന് കൃതകൃത്യനുംം നീ ആ 

ത്മവിത്തും, ആണെങ്കില്തന്നേയും ലോകസംഗ്രഹാത്ഥം കമ്മം അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നു 

സിദ്ധമായി. 

അതല്ല, എന്നെപ്പ്യോലെ നീയോ അല്ലെങ്കില് വേറൊരുവനോ കൃതാത്ഥബുദ്ധിയുമാത്മജ്ഞാനി 

യുമാണെസിരിക്കട്ടെ, എന്നാലും, സ്വാത്ഥമായി യാതൊന്നും ച്ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിലും അന്യന്മാരുടെ. 

ക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു:_. । 

൨൫. സക്താഃ കമ്മണ്യവിദ്വാംസോ യഥാ കുവ്വന്തി ഭാരത 

കയ്യാദ്വിദ്വാംസ്തഥാസക്തശ്ചികിഷുല്ലോകസംഗ്രഹം. 

ഹേ ഭാരത അല്പയോ ഭരതവംശജ, കമ്മണിടകമ്മത്തില്, സക്താഃ .(സന്തഃ)ടഅ. 

ഭിനിവേശത്തോടുകൂടിയവരായി, യഥാ-എപ്രകാരമാണ്”, അവിദ്വാംസഃടഅജ്ഞാനി. 

കഠം (ആത്തജ്ഞാനമില്ലാത്തവര്), കുവ്ൃന്തിടചെയ്യുന്നത്', തഥാ-അപ്രകാരം, വിദ്വാന് വി 

ദ്വാനായവന, (ആത്മജ്ഞാനമുള്ളവന്), അസക്തഃ (സ൯)ടസക്തികൂടാത്തവനായി, ലോക 

സംഗ്രഹം-ലോകസംഗ്രഹത്തെ, ചികീഷ്ഃടചെയ്താനിച്ഛുയുള്ളവനായി, കുഴ്യാല്ംചെയ്യുണം. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് സക്തിയോടുകൂടി എ 

പ്രകാരം കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നുവോ അപ്രകാരംതനെ ആത്മജ്ഞാനിയായവ൯ 

സക്തികൂടാതെ ജനോപകാരത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നപനായീ കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാ 

കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) ഹേ ഭാരത, അജ്ഞാനികറം “ഈ കമ്മത്തിനെറ ഫലം എ, 

നിക്കു സിദ്ധിക്കും? എന്ന പിചാരത്തോടുകൂടി എങ്ങിനെ കമ്മം ചെയ്യുന്നവോ 

അപ്രകാരംതന്നെ ജ്ഞാനിയായവ൯ സക്തികൂടാതെ കമ്മം ചെയുണം. എ 

ന്തിനുലേണ്ടി ചെയുന്നു? __കേട്ടാലും__ലോകസംഗ്രഹത്തെ ചെയ്താ൯ 2 ~) 

ച്ചിട്ടതന്നെ. 

[ശ_.സ] അവിടെ, കത്തുത്വാഭിനിവേശരഹിതത്ത്വം, കമ്മഫലത്തില് അപേക്ഷയില്ലായ്മം 

അനുകൂലപ്രതികൂലവിഷയങ്ങളില് ഹഷിവിഷാദശുനൃത്വം, എന്നീ ഗണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി 

യെ അള്ഞനില്നിന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത്. നിയമേന കമ്മം ചെയ്യുക എന്ന കായ്ക്കുത്തില് രണ്ടുപേ 

അം സ്ധമമാകുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ എനിക്കോ, ലോകസംഗ്രഹത്തെ ചെയ്കാനിച്ച്ിക്കന്നവനും ആത്മവിത്തുമായിരി 

ക്കുന്ന അസ്യയന്നോ, ലോകസംഗ്രഹം ഒഴിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട' ഒന്നുമില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ആത്മവി. 

ത്തിന്നു താഴെ പറയുംവ്രകാരമുപദേശിക്കുന്നു:__ 

൨൬. ന ബുഭ്ധിഭേദം ജനയേദജ്ഞാനാം കമ്മസംഗിനാം 

ജോഷയേല് സവ്വകമ്മാണി വിദ്വാന് യുക്തഃ സമാചരന്. 

വിദ്വാന് ആത്മജ്ഞാനിയായവന്, കമ്മസംഗിനാംദ്ടകമ്മത്തില് സക്തിയോടട 

# [ശ_സ] ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടി നിയമേന കമ്മം ചെയ്കുന്നവരുടെ, അല്ലെങ്കില് ദേഹേന്ദ്രിയാടി. 
1 () 1 

കളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളില് “ഞാന് കത്താ, ഭോക്താ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
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६ 
4 റി റി കൂടിയിരിക്കുന്ന, അജ്ഞാനാം-അജ്ഞാനികാംക്ക്, ബുൃഭ്ധിഭേദം1--ബുദ്ധിഭേദത്തെ, ന ജന 

യേല് 2 = ണ്ടാക്കരുത്'. യുക്തഃ-അവഹിതനായിട്ട', സമാചരന്-(താനും) കമ്മത്തെ നല്ലവ 
൭ १ ॥ 20 $] ॥ 0 लद ടി 

9० ചെയ്തു, സവൃകമ്മാണിടസകലകമ്മങ്ങളേയും, ജോഷയേല് ട(അവരെക്കൊട ) ച്ചെ 

യ്റിക്കണം. 

ആത്മജ്ഞാനിീയായവന് കമ്മത്തില് ആസക്തിയോടുകൂടിരിക്കുന്ന അ 

ജ്ഞാനികളുടെ ബുദ്ധിക്കു ഇളക്കം വരുത്തരുത്. അവഹിതനായി താനും ക 
( 9 १ 

മ്മംചെയ്ത് അവരെക്കൊണ്ട് സകലകമ്മങ്ങളേഷും ചെയ്യിക്കണം. 

(ശം_ഭാ) കമ്മത്തില് ആസക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനികറം 

“ഇത് എന്നാല് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് , ഈ കമ്മത്തിനെറ ഫലം എനിക്കനുഭ 

വിക്കണം? എന്നു ദുഡ്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി 

യിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിക്കു വിപേകിയായവന് ഇളക്കം വരുത്തരുത്. എ 

ന്നാല് വിദ്വാനായവന്൯ അഭിയുക്തനായി താ൯തന്നെ കമ്മത്തെ യഥാവിധി 
~ ८, १ ४ ५] 

ചെയ്ത് അവരെക്കൊണ്ട് സവ്വകമ്മങ്ങളേയും ചെയ്യിക്കണം. 

[ശ്രി] ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും കമ്മത്ത്തില് സക്തിയുള്ളവനുമായവന്നു തത്ത്വജ്താനമുപ 

ദേശിക്കണമെന്നുവെച്ച്” അവന്െറ ബുദ്ധിക്ക് ഇളക്കം വരുത്തുന്നുവെ്കില് അവന്നു കമ്മത്തില് ശ്ര 

ദ്ധയില്ലാതെയാകും. അവനില് ജ്ഞാനമുല്പാദിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോം അവന് രണ്ടുമില്ലാത്തവനാ 

യി ഭവിക്കും. അതിനാല് അജ്ഞനെറ ബുദ്ധിക്ക് ഇളക്കം വരുത്തരുതെന്നു താല്പയ്യും, 

അവിദവാനായിരിക്കുന്ന അജ്ഞന് എങ്ങിനെയാണ് കമ്മത്തിത സക്തനാകന്നതെന്നു പറ 

യുന്നു;__ 

൨൭. പ്രകൃതേഃ ക്രീയമാണാനി ഗുണൈഃ കമ്മാണി സവ്ൃശഃ 
അഹംകാരവിമൂഡ്ഥാത്മാ കത്താഹമിതി മന്യതേ. 

വ്രകൃതേഃടപ്രകൃതിയുടെ (മായയുടെ), ഗുണൈഃടകായ്യുങ്ങളായ ഇസ്രിയങ്ങളാല്്, സ 

വൃശഃ--പല പ്രകാരത്തിലും, കമ്മാണി-കമ്മങ്ങം, ക്രിയമാണാനിടചെയ്യപ്പെടുന്നവയാകുന്നു. 

(താനി )--അവയെ, അഹംകാരവിമൂഡാത്മാദഅഹംകാരത്താല് വിവേകശൂന്യമായ മന 
€ 

സ്സ്സോടുകൂടിയവന്, അഹം കത്താ ഇതിടഞാ൯ ചെയ്യുന്നു എന്ന്, മന്യൃതേടവിചാരിക്കുന്നു. 

അഭിമാനത്തോടുകൂടിയവരുടെ__ അതത്ത്വവിത്തുകളായ മൂഡന്മാരുടെ എന്നത്ഥം. 

1 റ] > । ൭ 2 ८ തതി 0 1 “ജ്യോതിഷ്ടരോമേന സ്വഗ്ലകാമഃ” എന്ന വചനപ്രകാരം “ജ്യോതിഷ്കോമത്തെ ചെയ്ത് എ 

നിക്കു സ്വഗ്ശമനുഭവിക്കണമെനിങ്ങിനെ ഫലവിഷയമായ ഇച്ചുയോടുകൂട് 'യ യാതൊ 

രു ബുദ്ധിയാണുള്ളത് അപ്രാരമുള്ള ബുദ്ധിക്ക് ഇളക്കത്തെ. 

മ ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടി കമ്മം ചെയ്യുരുത് എന്നോ, സ്വശഗ്ലാദിഫലം അസത്തായിട്ടുള്ള 

താണ” എന്നോ, അല്ലെങ്കില് കര്ത്രാഭിസപവ്വം മിഥ്യയാണ് എന്നോ മറേറാ ഉപദേശി 

ച്ച” അവരുടെ ബുദ്ധിക്കു സംശയം ജനിപ്പിക്കരുത്. 

0 ] ) റ) ८ കു | റ റി 2, (^ 1८2 ठ] 3 ജോഷയേല് സവ്ൃകമ്മാണ__:അക്ഷയ്യും ഹ വൈ ചാതുമ്മാസ്യ്യയാജിന?, “പശ്യതി പു 
।] റി 

ത്രം പശ്യതി പെൌൌത്രം?ം 4തസ്താദ്ധമ്മം പരമം വദന്തി? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വചനങ്ങളെ 
अः 

ക്കൊണ്ടു വൈദികമായിട്ടള്ള സകലകമ്മങ്ങളേയും അവരെക്കൊണ്ടു 60.917} 960612८ _ - കമ്മ 
യ 1 0) റ റി റി + 

ഫലത്തെ സ്തൂതിച്ച കമ്മങ്ങളെ ചെയ്താനിച്ചു ജനി പ്പ്ിക്കണമെന്നത്ഥം. 
२]  } प ठे പറ റി 

& (ശ്രീ) അഹംകാരംഹേതുവായിട്ട' ഇന്ദിയങ്ങളില് ആത്മാധ്യറസംകൊണ്ടു മൂഡബുദ്ധിയായവന്. 



13 
02. -9 അധ്യായം ൧൧൭ 

പ്രകൃതികായുങ്ങളായ ഇന്രരിയങ്ങളാലാണ്' കമ്മങ്ങ0ം സവ്വപ്രകാരേണ 
ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് ആഅഹംകാരംനിമിത്തം മുഡധബുദ്ധിയായവന്൯ 
അവയെ ഞോ൯ ചെയ്യുന്നു? എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പ്രകൃതി അല്ലെങ്കില് പ്രധാനം എന്ത് സത്ത്വരജസ്മമോഗു 
ണങ്ങളുടെ സാമ്യയാവസ്ഥയാകുന്നു. ആ പ്രകൃതിഷുടെ കായ്യുകരണ്രരൂപങ്ങളായ 
വികാരങ്ങളകാലാണ് (ദേഹേന്ദ്രിയാദികളാലാണ് ) ലൌകീകമായഷ്ം ശാസ്ധ്രരിയമാഷ്ട 
മുള്ള കമ്മങ്ങറം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ചെയ്യപ്പെടുനതി. ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളില് 
ആത്മബുദ്ധിയാണ് അഹംകാരം. ആ അഹംകാരത്തിനാല് പല വിധത്തിലും 
മോഫിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയവ൯_ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങറം 
ക്കുള്ള (00060300 ആത്മാവിന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുകയും ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളില് 
അഭിമാനിക്കുകഷും ചെയ്യുന്നപ൯__ അജ്ഞാനംനിമിത്തം കമ്മങ്ങളെല്ലാം ആ 
ത്മാവിലാണെന്നു കാണുകയും അതാതു കമ്മങ്ങറംക്കാ “ഞാന് കത്താവാകുന്നാ 
പന്നു വിചാരിക്കുകഷും ചെയ്യുന്നു. 

എന്നാല് വിദ്വാനായവന്:__ 

൨൮. തത്ത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകമ്മപിഭാഗയോഃ 
ഗുണാ ഗുണേഷ്ു വത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ. | 

ഹേ മഹാബാഹോ-അല്പയോ മഹാബാഹോ, (മഹത്തായ കൈകളോടുകൂടിയവ 
നേ), ഗുണകമ്മവിഭാഗയോഃ-ഗുണങ്ങളില്ന്നിന്നും കമ്മങ്ങളില്നിന്നുമുള്ള ആത്മാവിന്െറ 
വിഭാഗത്തിന്െറ, തത്ത്വവില് തു--യഥാത്ഥത്തെ അറിയുന്നവനാകട്ടെ, ഗുണാ$-ഇന്ദ്രിയങ്ങാം, 
ഗുണേഷുടവിഷയങ്ങളില്, വത്തന്തേ ഇതിട-പ്രവത്തിക്കുന്നു എന്ന്, മത്വാ-അറിഞ്ഞ്, ന 
സജ്ജതേ-അഭിമാനിക്കുന്നില്ല (കര്ത്തൃത്വാഭിനിവേശം ചെയ്യുന്നില്ല.) | 

അല്പയോ അജ്ജുന, ഗുണകമ്മങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളെപ്പറഠി യഥാതഥ 
മായി അറിയുന്നവന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം വിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നു, (അഹമ 
ത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആ ത്മാവല്ല) എന്നറിഞ്ഞ്” കമ്മത്തില് അഭിമാനിക്കു ന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) ഗുണപിഭാഗത്തിനേറയും കമ്മപിഭാഗത്തിനേറയും തത്ത്വ 
ത്തെ അറിയുന്നവന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം വിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്ന, ആത്മാല 

५) (> ॥ റി 4 र റി ല്പം എന്നറിഞ്ഞ് (കമ്മത്തില്) സക്തിയെ ചെയ്യുന്നില്ല. 
(ശ്രി) ഗുണകമ്മപിഭാഗയോഃ തത്ത്വപില് “ഞാന് ഗുണാത്മകനല്ല?” എനിങ്ങിനെ ആത്മാ 

വിനെ ഗുണങ്ങളില്നിന്നു വിഭാഗിക്കുന്നതു ഗുണപിഭാഗം. “എനിക്കി കമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല? എസി 
ങ്ങിനെ കമ്മത്തില്നിന്നാത്മാവിനെ വിഭാഗിക്കുന്നതു കമ്മവിഭാഗം. ഇവ രണ്ടിനേറയും തത്ത്വത്തെ 
അറിജുന്നവന്. 

[ശ_സ] ഗുണകമ്മവിഭാഗയോഃ__ഗുണങ്ങ€ം..ച ക്ഷുരാടി (പഞ്ച) ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങം, വാ 
ഗാദി (പഞ്ചി)കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്. ഇവിടെ ചക്ഷഃശ്രോത്രാദികറംക്കി ദശനശ്രവണാ 
ദിക്രിയ$ വാകുപാണ്യാദികഠംക്ക് വചനാദാനാദിക്രിയ; ബുദ്ധിക്ക് അഹംകരണക്രിയഃ മനസ്സിസ് 
സങ്കല്പനക്രിയ. എന്നാല് ആത്മാ കൂടസ്ഥാസംഗചിദ്രൃരപനായിട്ടുമാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങി 
നെ ഗുണവിഭാഗത്തിനേറഷും കമ്മപിഭാഗത്തിനേറയും ആത്മാവിന്േറഴും, തത്ത്വവില്യാഥാരമ്യ 
ത്തെ നല്ലണ്ണം അറിയുന്നവന്. ഗുണാഃ ഗണേഫു വത്തന്തേടച ക്ഷുരാദികംതന്നെഷാണ്” രൂപാദി 

16 # 



५ | 
൧൧൮ ശ്രിമതഭഗവല്ഗിത 

യില് വത്തിക്കുന്നത്; വാഗാദികംതന്നെയാണ്' വചനാടികളിൽ വത്തിക്കുന്നത്; ബുദ്ധിതന്നെയാ 

ണ് ആ വക കമ്മങ്ങളില് “ഞാന് കത്താവാകുന്നു? എന്നഭിമാനിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഞാനോ... ഞാന് 

കാണുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ലം ചെയ്യുന്നില്ല, പോകുന്നില്ല. ഞാന് കൂടാസ്ഥാസംഗചിദാത്മാവാ 

യിട്ട് സവ്വദാ സ്വസ്ഥമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ-എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നിശ്ച 

യത്തോടുകൂടി ആവക കമ്മങ്ങളില് “ഞാന്, എന്െറ? എന്നഭിമാനിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

എന്നാരു എവര | 

൨൯. പ്രകൃതേഗ്ഗണസംമൂഡ്ധാഃ സജ്ജന്തേ ഗുണകമ്മസു 

താനകൃതസ്പവിദോ മന്ദാ൯ കൃല്സ്പവിനാ വീചാലയേല് 

പ്രകൃതേഃടപ്രകൃതിയുടെ (മായയുടെ), ഗുണസംമൂഡ്ഥാഃ--സത്തവാദിഗുണങ്ങളാല് മൂഡ 

ന്മാരായിരിക്കുന്നവര്ം, ഗുണകമ്മസു-ഇന്്രിയങ്ങളിലും തദ്ധയാപാരങ്ങളിലും,  സജ്ജന്തേ-അ 

ഭിമാനിക്കുന്നു. അക്ടല്സ്സവിദഃ-ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത, മന്ദാന്ംമൂഡന്മാരായ (മന്ദമമതികളാ 

യ), താന്-അവരെ, കൃല്സ്പുവില്ം:സവ്ൃവജ്ഞനായവന് (ആത്മജ്ഞാനി), ന വിചാലയേല്:-: 

ചലിപ്പിക്കരുതു 

പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള്കാല് മൂഡന്മാരായിരിക്കുനനപര് ഇന്ര്രിയങ്ങളിലും 

തദ്യാപാരങ്ങളിലും അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അങ്ങിനെയുള്ള മൂ 

ഡന്മാരെ സവ്വജ്ഞനായവ൯ ചലിപ്പ്റിക്കരുത് (അവരുടെ മനസ്സിന്ന് ഇളക്കം 

വരുത്തരുത് ) 
¢) । च റൂ ८) 4 

(ശം_ഭാ) പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാല് മോഹീപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപര് 
८ വില് च തിയി ഞങ്ങഥം ഫലത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു കമ്മം ചെയ്യുന്നു? എന്നു വിചാരിച്ച്” അ. 

തില് അഭിമാനിക്കുന്നു. കമ്മത്തില് സക്തിയുള്ളവരും കമ്മഫലത്തെ മാത്രം 
ദശഭ്ഭന്നവരും മന്ദബൃദ്ധികളുമായ ആ മൂഡന്മാരെ ആത്മജ്ഞാനിയായവ൯ 

ചലിപ്പ്റിക്കരുത്. അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഇളക്കം വരുത്തരുതെന്നത്ഥം. 

എന്നാല് കമ്മത്തിന്നധികാരിയായും അജ്ഞനായും മോക്ഷേഛ് ശുവായുമുള്ളവ൯ എങ്ങിനെയാ: 

ണ് കമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? പറയുന്നു:__ 

൩൦0. മയി സവാണി। കമ്മാണി സംന്ൃൃസ്യ്യാധ്യാത്മചേതസാ 

നിരാശീന്നിമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. 

` സവ്വാണി കമ്മാണിടസകലകമ്മങ്ങളേയും, മയി-എന്നില്, സംന്ൃൃ സു1-:സമപ്പി 

ചിട്ട, അധ്യാത്തചേതസാടപരമാത്മാവില് മനസ്സിരുത്തിക്കൊണ്ട്' (“ഞാന് അന്യ്യാമ്യ 

ധീനനായി കമ്മം ചെയ്യുന്നു” എന്ന ഉഷ്ടിയോടുകൂടി), നിരാശിഃര്-നിഷ്ക്രാമനും, നിമ്മമഃ-മമ 

താശുന്മ്യനും (എന്െറ എന്ന ഭാവമില്പാത്തവനും), വിഗതജ്വരഃ ഭൂത്വാ൦ടവ്ൃയസനത്തെ पच] 

ച്ചവനുമായിട്ടു, യുധ്യസ്വ-യുഭ്ധംച്ചെയ്താലും 

[ശ_സ] #% സപ്വാത്മാവായ ബ്രദ്മത്തില് 
| ] १] 9 റി [] [8] 

1. സവ്വവും ബ്രമ്മം തന്നെ എന്നിങ്ങിനെ ०००1० ലയിപ്പിച്ചിട്ട'. 
റി ട്ട # ५, റി ८ 6०10.0082"4979० ബ്രമ്മ ഹവിഃ? എന്നിങ്ങിനെ ഇനി മേല് പറയുംപ്രാരമുള്ള പ്രതൃഗ് ദുഷ്ട 

കൊണ്ടു സവ്വവും ബ്രമ്മംതന്നെ എന്ന ബുദഭ്ധിയോടുകൂടി. 

9. ജയംകൊണ്ടു പ്രാപ്തമായ ०० ത്തിലും, യുദ്ധക്രിയാഫലത്തിലും നിരപേക്ഷനായിട്. വ്ര ത വ 2 

4. കൊല്ലപ്പെടുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഭാത്രാദികളില് മമതാരഹിതനായിട്ട്. 

൭. “എന്െറ ഈ സ്വജനങ്ങളെല്ലാം എന്നാല് വധിക്കപ്പെടുമല്ലോ? എന്നുള്ള സന്താവം 

ജ്വരം. അതാക്കില്ലയോ അവന് പിഗതജ്വരന്__നിശ്ശോകനായി ഭവിച്ച” എന്നത്ഥം. 



ടു 

൩ാം അധ്യായം ൧൧൯ 

॥ | ५ () അല്ലയോ അജ്ജുന, സകലകമ്മങ്ങളേയുമെന്നിലപ്പ്വിച്ചിട്ട് 3 മനസ്സിനെ 
9) “ 2] പരമാത്മാവിലുറപ്പിച്ച്, നിഷ്ടാമനും മമതയില്ലാത്തവനും വൃസനത്തെ ത്യജ 

ചചവനുമായി യുദ്ധംചെയ്താലും. 

(ശംഭാ) വാസുദേവനായും പരമേശ്വരനായും സവ്വജ്ഞനായും സ്വാ 
ത്മാവായ്യമിരിക്കുന്ന എന്നില് സകലകമ്മങ്ങളേയുമപ്പ്]ിച്ചിട്ട് “ഞാ൯ കത്താവാ 
യിട്ട് ഒരു ഭൂത്യനെനപോലെ ഈശ്വരനായിക്കൊണ്ടു കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്ന? എ ണ് ൬ 
ന വിവേകബുഭ്ധിയോട്ുടകൂടി ആശയെ ഉ പേക്ഷിച്ചുവനും മമതയില്ലാത്തവനും 
സന്താപരഹിതനുമായിട്ട ९२212०6) ० 10806 1०. 

[५८०-0४] “ഈ കാണുന്ന സ്വയവും ഞാനും ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ പരാവ 
രൈകത്വവിഷയമായും അപ്രതിബദ്ധമായും അപരോക്ഷമായുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ അധി 
കാരിയായ ബ്രഹ്മവിത്ത? മുന്പറഞ്ഞപ്രകാരം ലോകഹിതാത്ഥമായി കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ആ 
ങ്ങിനെയുള്ളവന് ജീപിച്ചിരിക്കുമ്വപോംതന്നെ മുക്തനാകയാല് പരതാരണം (അന്തൃനെ കരകയററു 
കുൃതന്നെയാണ് അവന്ന് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം. അതല്ല, (അവന്) പരോക്ഷജ്ഞാനിയാണെ 
ജില്, ആത്മാ ദേഹാദികളുടെ (6० ००००९४०४ തത്തിന്നമാകുന്നുവെന്ന ജ്ഞാനംകൊണ്ടും, “കത്താവ 
ല്ലം കാരയിതാവുമല്ല? എന്നിങ്ങിനെ അകത്തൃത്ത്വബുദ്ധികൊണ്ടും “ഈ കാണുന്ന ദ്വൈതപ്രപഞ്ചമെ 
०० മായാമാത്രമാകുന്നു? എന്ന ശ്രുതിബലംകൊണ്ടും, ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം മായാകായ്യുമാകയാല്, ഇ 
ന്രജാലംപോലെ, മിത്ല്യയാകുന്നു? എന്ന യുക്തിബലംകൊണ്ടും, കത്താവും 5०९ 1० കാരണവും എ 
ല്ലാം മിത്ഥ്യയാകുന്നു വെന്നു കണ്ടു സവ്യത്ര നിരാശിയായി നിമ്മമനാഷി ഭവിച്ചു ലോകഹിതാത്ഥം ക 
മ്മം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചിത്തതുദ്ധിചരിപാകവും ജ്ഞാനവും മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കു 
നനു. അവന്െറ കമ്മം അവന്നുതന്നെ സംസാരസാഗരത്തില്നിന്നു കയവന്നതിന്നും അന്യനെ കയ 
റവന്നതിന്നും ഹേതുവാകയാല് അതു ലോകോപകാരമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. (ഒരുവന്) ആത്മ 
ജ്ഞാനമില്ലാത്തവനാണെങ്കില്, അവന് മമതാരഹിതനും കമ്മഫലത്തില് അപേക്ഷയില്ലാത്തവനുമാ 
യി ഭവിച്ചു ശ്രൌതമായും സ്ക്രാത്തമായുമുള്ള സകലകമ്മങ്ങളേയും ഈശ്വരാപ്പൂണബുദ്ധ്യം സ്വാത്ഥ 
മായിത്തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാല് അവന ആ കമ്മംകൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധിയും, അതുകൊ 
ണ്ടു ജ്ഞാനവും മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കന്നതാകുന്നു. 

കമ്മം കത്തവ്യമാണ്' എന്നിങ്ങിനെ പ്രമാണസഹിതം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള എന്െറ 
മതത്തെ__ 

൩൧. യേ മേ മതദിമം നിത്യമനുതിഷ്ടന്തി മാനവാഃ 
ശ്രഭദ്ധാവന്തോനസ്മയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കമ്മി 

൪ 2 = 2 റ 2 न റി യ മാനവാഃടയാതൊരു മനുഷ്യര്, ശ്രദ്ധാവന്തഃ-എനെറ വാക്ടൃത്തില് ശ്രദ്ധയുള്ള 
വരും, അനസ്പയന്തഃ-എന്നില് ദോഷത്തെ ആരോപിക്കാത്തവരുമായി, മേ ഇദം മതം-എ 
ന്െറ ഈ അഭിപ്രായത്തെ, നിത്ൃം-എപ്പോഴും, അനുതിഷ്കന്തിടഅനുസരിച്ചു നടക്കുന്നുവോ, 
തേ അപിം-അവരും, കമ്മഭിഃട(പാപപുണ്ടയ) കമ്മങ്ങളാല്, മുഥ്യ്യന്തേ-മോച്ചിക്കപ്പെടുന്നു. 

യാതൊരുവര എന്െറ വാക്ൃത്തില് വിശ്വാസമുള്ളവരും എന്നില് ദോ 
)] ഷത്തെ ആരോപിക്കാത്തവരുമായി എന്െറ ഈ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിച്ചു 

നാടക്കുന്നപവോ അവരും (ക്രമേണ) പാപപണ്യകമ്മങ്ങളില്നിന്നു (സമൃഗ് 
ജ്ഞാനിയെപ്പ്ോോലെ) മോചിക്കുന്നു. 

(ശം. ഭാ) ഏതു മനുഷ്യര് ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരും,' വാസുദേവനും പരമഥു ६. 
॥ 

@० {20९0 }6}8@त7>3 എന്നില് അസ്ദൂയയില്ലാത്തവരുമായി എന്െറ ഈ അഭിപ്രാ 
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യത്തെ നിത്യമനുവത്തിക്കുന്നപോ അവരും ധമ്മാധമ്മങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങ 

ॐ } 5031012० മോചിക്കുന്നു. 

എന്നാല്൯__ 

൩൨. യേ ത്വേതഭഭ്യസ്മയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം 

സവ്യൂജ്ഞാനവിമൂഡാംസ്മാ൯ന് വിദ്ധി നഷ്ടാനചേതസ. 
യേ തു-എന്നാല് യാതൊരുവര്, മേ ഏതത് മതം-എനന്െറ ഈ അഭിപ്രായത്തെ, 

അഭ്യസ്ൃയന്തഃ-നിന്ദിക്കുന്നവരായി, ന അനുതിഷ്ണന്തിടഅനുസരിച്ചു നടക്കുന്നില്പയോ, അ 

ചേതസഃടവിവേകശുന്യൃന്മാരായും, സവ്യജ്ഞാനവിമൂഡ്ഥാന്ടബ്രഹ്മവിഷയമായും കമ്മവി 

ഷയമായ്ുമുള്ള ജ്ഞാനത്തില് മൂഡന്മാരായുമിരിക്കുന്ന, താന്ടഅവരെ, നഷ്ടാന്ടനശിച്ചുപോ 

യവരായി, വിദ്ധി-അറിഞ്ഞാലും. 

എന്നാല് എവര് എനെെറ ഈ അഭിപ്രായത്തെ നിന്മിക്കുന്നവരായി അ 

തിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ലയോ വിപേകശുന്യന്മാരായും, ബ്രഹ്മവിഷയമായും ക 
മ്മവിഷയമായുമുള്ള സകലജ്ഞാഠാത്തിലും മൂഡന്മാരായുമിരിക്കുന്ന അവരെ 09 
ശിച്ചുപോയവരെന്നറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) എന്നാല് എവര് അതിന്നു വിപരീതമായിട്ടി' എന്െറ ഈ 

അഭിപ്രായത്തെ നിന്ദിക്കുന്നപരായി അതിനെ അനുവത്തിക്കുന്നില്പയോ സ്യ 

ജ്ഞാനങ്ങളിലും പലവിധത്തിലും മൂഡന്മാരും അവിവേകികളുമായ അവരെ 00 
ഷ്ടൂന്മാരായി അറിഞ്ഞാലും. 

എന്നാല് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് അങ്ങയുടെ മതത്തെ അനുവത്തിക്കാത്തവരായി 

പരധമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വധമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങയുടെ മതത്തിന്നു 

പ്രതികൂലന്മാരായ അവര് അങ്ങയുടെ ശാസനയെ ലംഘിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷംനിമിത്തം എങ്ങി 

നെ ഭയപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നു? ഇതിന്നു കാരണം പറയുന്നു__ 

൩൩. 0८०० ചേഷ്ടുതേ സ്വസ്യയാഃ പ്രകൃതേരജ്ഞാനവാനപീി, 

പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹഃ കീം കരിഷ്യതി. 

ജ്ഞാ൯നവാന് അപിടഗുണഭോഷങ്ങളെ അറിയുന്നവനുംകൂടി (ആത്മജ്ഞാനിയുംകൂ 

ടി), സ്വസ്യാഃ-:സ്വന്തമായ, പ്രകൃതേഃ ാചീനകമ്മസംസ്ലാരത്തിന്നധീനമായിരിക്കുന്ന. 

സ്വഭാവത്തിന്ന്, സദൃശം-അനുരൂപമായിത്തന്നെ, ചേഷ്ടതേടപ്രവത്തിക്കുന്നു. (യസ്കാല് 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ഭൂതാനി-സകലപ്രാണികളും, പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയെ (പ്രാചീനകമ്മ 

സംസ്ലാരത്തിന്നധീനമായ) സ്വഭാവത്തെ, യാന്തിടഅനുവത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹഃ-ഇന്ദ്രിയനി 

ഗ്രഹം, കിം കരിഷ്യതി-എന്തു ചെയ്യും. 4 

ആത്മജ്ഞാനിഷും കൂടി സ്വന്തസ്വഭാവത്തിന്നനുരൂപമായിത്തന്നെ പ്ര 

പത്തിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, സകലപ്രാണികളും തങ്ങളുടെ പുദ്വകമ്മസംസ്ക്രാര 

ത്തിനധിനമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ അനുവത്തിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരി 

ക്കെ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ഇവക്ക് എന്തു (ഫലത്തെ). ചെയ്യുന്നു? 
(ശം ഭാ) പ്രകൃതി __പുദ്വജന്മത്തില് ചെയ്യുപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധമ്മാധമ്മങ്ങറം 

മുതലായതുകളുടെ സംസ്യത്ാരത്തിനെറ (വീണ്ടും പ്രകാശിപ്പ്യാനുള്ള വാസനയു 

ടെ) ഈ ജന്മത്തിലുള്ള അഭിവ്യക്തിക്ക്' (പ്രകാശത്തിന്ന്”) പ്രകൃതി എന്നു പേര്. 
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;) യി ८3 ध 1 റു 
പറയുന്നു. ആ പ്രകൃതിക്കനുര്ൂപമായിട്ടാണ് സകലപ്രാണികളും __ ജ്ഞാന 

യും കൂടി__പ്രവത്തിക്കുന്നത്. അപ്പ്യോഠം പിന്നെ മൂര്ഖനന്െറ കഥ പറവാനു 

ണ്ടോ? അതുകൊണ്ടു സകലപ്രാണികളും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുഗമി. 

ക്കുന്നു. നിഗ്രഹം എന്തു 9 ०1908 കഴിയും? എനിക്കാകട്ടെ, അന്യൃന്നാകട്ടെ 

പ്രകൃതി അനിപായ്യുമാകന്നുവെന്നത്ഥം. 
[ശ_സി] “അങ്ങയുടെ മതത്തെ ആദരിക്കാതെ കത്തവ്ൃയകമ്മങ്ങളെ സസ്യൃസിച്ചിട്ടു 03679९0 19. 

ലെ ഞങ്ങം സ്വന്ധന്മാരായിരിക്കും? എന്ന് ആര് വിചാരിക്കുന്നുവോ അവക്ക്” അതു സാധിക്കുന്ന 

തല്ല. എന്തെന്നാല്, അവര് പ്രകൃതിക്ക് അധിനന്മാരാകുന്നു. ജയിക്കുവാന് അസാഭ്ധ്യമായും എന്െറ. 

മായയുമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ അടക്കുവാന് ജ്ഞതാനികാംക്കുംകൂടി പ്രയാസമാകുന്നു. അതിനാല് 

മൂഡന്മാർ കമ്മത്തില്തന്നെയാണ് പ്രവത്തിക്കേണ്ടത്' എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി *:കായ്യുതേ. 

ഹൃവശഃ കമ്മ? എന്ന വചനാത്ഥത്തെത്തന്നെ ഒന്നുകൂടി (३०१८) > ८199 ती . 

0७८2०... -& ००00 019000) = 07) 01९ तक ९९००० तच ७07 = സവ്വവാസനകളേയും നിശ്ശശേ 

ഷം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുംകൂടി പ്രാണരക്ഷയ്ല്ലവേണ്ടി തന്െറ പ്രകൃതിയില് ശേഷി 

ച്ചിരിക്കുന്ന വാസനാലേശത്തിന്നനുരൂപമായിട്ടുതന്നെയാണ്' ആഹാരാദിയില് ചേഷ്ടിക്കുന്നത്. അ, 

തിനെ നിഥ്രഹിക്കുവാന് ജ്ഞാനിക്കുംകൂടി കഴിയുന്നതല്ല. (ഇങ്ങിനെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠകൊണ്ടെ പ്രകൃതിയെ 

അതിക്രമിച്ചു നില്ല്ഛന്ന ജിതേന്ദ്രിയനായ ബ്രര്മവിത്തിന്നുംകൂടി പ്രകൃതിയെ അനുവത്തിക്കണമെന്നു 

വരുന്പോം ശേഷമുള്ള മുഡന്മാരുടെ കഥ പറവാനുണ്ടോം എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി പറ 

യുന്നു:__) । 

| വ്രകൃതിം........ കരിഷ്യൃതിടസകലപ്രാണികള്ടം, സ്വസ്വജാതിയെ അനുസരിച്ചു നാനാവിധ 

വ്യാപാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിന്നു ഹേതുവായി രിക്കുന്നതും, രാഗദ്വേഷാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടിയതും വാസ 

നാത്മികയുമായ പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു__സ്വസ്വപ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ചു രാഗദ്വേഷാദികളില് 

പ്രവത്തിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. പ്രകൃത്യധീനന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രാണികഠംക്കാക്കും ഒരു ക്ഷണനേരംപോലും: 

സ്വസ്ഥമായിരിപ്പാന് കഴിയുന്നതല്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, “ഞങ്ങ0ം യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? എ. 

ന്നിങ്ങിനെ താല്ക്കാലികമായ ഇന്ദ്രിയനിരോധനം കൊണ്ടെന്തു ഫലമാഞുള്ളത്? സ്വന്തപ്രകൃതിക്ക് 

അധിനമായി ട്ടുമാത്രമേ എല്ലാവക്കും കമ്മംചെയ്ത്ാന് കഴിയുള്ളവെന്നു വരുമ്പോഠം പിന്നെ “ഞാന് ഒ 

ന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? എന്ന നിയമം വൃത്ഥമാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

റ 2 ററ രൂ ക ध ४ റ 
എല്ലാ പ്രാണികളും അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്നനുരൂപമായിട്ടുമാത്രമേ ചേഷ്ടിക്കുന്നുള്ളം 

സ്വഭാവശൂന്യമായിട്ടൊന്നുമില്പതാനും, എന്നു 010 6021909 പിന്നെ പുരുഷപ്രയത്തത്തിന്നു വിഷയമി 

ല്യാതായി ഭവിക്കുന്നതിനാല് ശാസ്ത്രം നി്ണുയോജനമെന്നു വരുന്നു. ഇതിന്നു സമാധാനം താഴെ പ. 

റയുന്നു:__ 

൩൪. ഇന്്രിയസ്വയേന്മിസ്യാത്ഥേ രാഗദ്വേഷൌ വ്യവസ്ഥിത്തെ. 
തയോന്ന വശമാഗച്കഛേത്തൌ ०८20) പരിപന്ഥിനൌ. 

ഇന്ദ്രിയസ്യ ഇന്ദ്രിയസ്യ--അതാതിന്ദ്രിയത്തിന്െറം, അത്വേട:സ്വസ്വവിഷയത്തില്ം 
രാഗദ്വേഷൌ-അനുകൂലത്തില് രാഗവും പ്രതികൂലത്തില് ദ്വേഷവും, വൃയവസ്ഥിതെരടഇരി 

ക്കുന്നു. (തഥാപി)-എങ്കിലും, തയോടഃ-അവയുടെ (രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ), വശം--അധീന. 

ത്തെ, ന ആഗച്ചോല്-പ്രാപിക്കരുത്. ഹി-എന്തെന്നാല്, തൌ-അവ (രാഗദ്വേഷങ്ങഠം]ം, 

അസ്യ--ഇവന്ന്' , (മുമുക്ഷുവിന്ന് ), പരിപമ്ഥിനൌംശത്രുക്കളാകുന്നു. 
;) 4) ളു] റി ൫ 8 श 

അതാതിന്്രിയത്തിനെറ വിഷയത്തിലാണ് രാഗവും ദ്വേഷവുമിരിക്കു 

ന്നത്. എങ്കിലും അവയുടെ അധിനത്തെ പ്രാപിക്കരുത്. എന്തെന്നാല് ആ. 

വ ഇവനെറ ശത്രംക്കളാകുന്നു. 



> റൂ ൧൨൨. ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീിത 

(ശം_ഭാ) ഇഷ്ടമായിരിക്കുനാ ശബ്ദാദിചിഷയത്തില് രാഗവും അനിഷ്ട 
മായിരിക്കുനതില് ദ്വേഷവും ഇങ്ങിനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലും 
००८७७ 10916030 അവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. പുരുഷപ്രയത്തത്തിന്നും ശാസ്രൂത്തി 
ന്നും ഉള്ള വിഷയം ഇനി പറയാം__ശാസ്ര്രാത്ഥത്തെ അനുവത്തിക്കുന്നപ൯ ആ 
ടയതന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാകാതിരിക്കണം. ഒരുവനെ വ്ര 
കൃതി എന്നതു യാതൊന്നോ അത് അപരനെ സ്വാധിനമാക്കിട്ട സ്വകായ്യുങ്ങ 
ളില് രാഗദ്വേഷങ്ങളോടുകൂടിത്തന്നെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോം അവപ൯ 
സ്വധമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരധമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എ 
ന്നാല് എപ്പോഴാണ് ഒരുവന് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ തല്പ്രതിപക്ഷമാകുന്ന 0460) 
കട്ഞാനംകൊണ്ടെടക്കുന്നത് അപ്പോം അവന് തന്െറ പ്രകൃതിക്കു വശമാകാ 
തെ ശാസ്ര്രത്തില് ദൂഷ്ടിയുള്ള വനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് ഒരുവനും 
രാഗ്ട്പേഷങ്ങളാകുന്ന ഈ രണ്ടു കൂട്ടത്തിന്െറ വശത്താകരുത്. എന്തെന്നാല്, 
അവ അവനെറ ശത്രംക്കളാകുന്നു__ അവന്നു ശ്രേയോമാഗ്ലുത്തിത, കള്ളന്മാരെ 
നാപോലെ, വിഘ്ൃത്തെ ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു. 

(ശ്രീ) വിഷയസ്മ്രണകൊണ്ടു രാഗദ്വേഷാദികളണ്ടാകുന്നു. അപ്പ്പോഠം പ്രമാദത്തോടുകൂടിഷിരി 
ഒന്നെ പുരുഷനെ അവനെറ പ്രകൃതി ഗംഭിരമായ പ്രവാഹമെന്നപോലെ ബലാല്ക്കാരേണ അവനെ 
അനത്ഥത്തില് ചാടിക്കുന്നു. എന്നാല് ശാസ്ര്രും അതിന്നുമുമ്പുതന്നെ അവനെ രാഗദ്വേഷാദികളെ 
നീക്കിക്കളയുന്നതായ ഇരശ്വരഭജനത്തില് പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഭീരമായ ജലപ്രവാഹത്തില് ചാ 
ട്ടന്നതിന്നുമുയുതന്നെ തോണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവന് അനത്ഥത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അ 
തിനാല് സ്വാഭാവികമായും മൃഗങ്ങംക്കു യോഗ്യമായുമുള്ള പ്രവൃത്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ധമ്മത്തില് പ്ര വത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു താല്പയ്യം. | 

“പരധമ്മവും ധമ്മംതന്നെയാകയാല് അതിനെ അനുഷ്ട്ക്കേണ്ടതുതന്നെയാകുന്നു” എന്നിങ്ങി 
നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരുവന് ശാസ്ത്രരത്ഥത്തെ തെററിദ്ധരിക്കുന്നു. അതു ശരിയല്ല. എന്തെ 
ന്നാല്: 

൩൨൫. ശ്രേയാ൯ സ്വധമ്മോ വിഗുണഃ പരധമ്മാല് സ്വനുഷ്ടിതാല് 
സ്വധമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധമ്മോ ഭയാവഹംഃ. 

സ്വനുഷ്ണിതാല്നല്പവണ്ണുമനുഷ്ണിക്കപ്പെട്ട (സകലാംഗപൃത്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുപ്പെ 
3) പരധമ്മാല്-അനന്െറ ധമ്മത്തിനേക്കാഠം, വിഗുണഃ (അപി)ടഗുണമില്ലാത്തതാണെ 
ങ്കിലും (കുറച്ചംഗഹിനമായിരുന്നാലും), സ്വധമ്മഃടസ്വന്തധമ്മം, ശ്രേയാന് അധികം വ്ര 
ശസ്ത്യമാകുന്നു. സ്വധമ്മേ (പ്രവത്തമാനസൂ))--സ്വധമ്മത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നവന്ന്', സിധ 
നം (അപി)ടമരണംപോലും, ശ്രേയടടശ്രേഷ്ണമാകുന്നു. പരധമ്മഃ (തു)-എന്നാല് പരധമ്മം, 
ഭയാവഹഃടഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു (0909. 10 39 ഹേതുവാകുന്നു]. 

നല്ലവണ്ണ്ണമനുഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്ത്യധമ്മത്തേക്കാഠം സ്വധമ്മം, കാച്ചുംഗ 
ഹീനമായിരുന്നാലും, ശ്രേഷ്ലമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, സ്വധമ്മത്തില് പ്രവ 
ത്തിക്കുന്നപന്ന്” മരണംപോലും ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. അന്പയധമ്മാനുഷ്ഠാനം ഭയ 
ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

(ശംഭാ) ഒരുവന്നു സ്വധമ്മത്തെ അനുഫ്ലിച്ചുകൊണ്ടു മരിക്കുന്നതാണ് 
പരധമ്മത്തെ അനുഷി ജിവിക്കുന്നതിനേക്കാറ അധികം ശ്രേഷമായി 

പ് ൭ റ @| ॥ 
വു റയ) ച 85. 



൭, 
02. - 320 അധ്യായം | ൧൨൩ 

ത്. എന്തെന്നാല്, പരധമ്മം നരകാദിലക്ഷണമായിരിക്കുനന ഭയത്തെ ഉണ്ടാ 
८098 12. 

[ശ_സ] “അഭയം സപ്വഭൂതേഭ്യോ 8019 നൈഷ്ഠുമ്മ്യമാചരേല്്* എന്നിങ്ങിനെ സ്മൃതിവാക്യ 

മള്ളതിനാല് കമ്മസസന്്യാസവും ധമ്മംതന്നെയാണ്. അതിനാല് അതനുഷ്ണിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ് എ 

നു ശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കിക അതു ശരിതന്നെയാണ്. സസ്ത്യാസം ശാസ്ത്രീയമായ ധമ്മംതന്നെയാണ് ; അതു 

മോക്ഷേത്തൂക്കറംക്കു ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. എങ്കിലും “സ്വേ സ്വേധികാരേ യാ നിഷ്ടാ സ ഗുണഃ പ 

രികീത്തിതഃ? ഞ്ഞിരി ിനാല് അറ യിരി ടകൂടിയവന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കന്നതിനാല് അപക്വമായിരിക്കുന്ന അന്തദകരണത്തോടുകൂടിയവ; 
സന്യാസം ധമ്മമായി ഭവിക്കുന്ില്ല. എന്നാല് അനേകജന്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു സമ്പാഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള 

പുണ്യം കൊണ്ട പരിപക്വമായ അന്തഭകരണത്തോടുകൂടിയവനും സകലത്താലും വിരക്തനായവനും 

കമ്മത്തെ മോക്ഷസാധനമായി വിചാരിക്കാത്തവനും ആയ ॐ चम, പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ അറിയഷേണ 
ററ റൂ ९ റി റൂ മെന്നിച്ണുയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ധമ്മമാകുന്നു സസ്റ്രാസം. അല്ലങ്കില് അതു കൃതാത്ഥനായിരിക്കുന്ന 

വിദ്വാന്െറ ധമ്മമാകുന്നു. അല്ലാതെ. ദുഃഖബുഭ്ധിയോടുകൂടി കമ്മത്തില് അലസനായിരിക്കുന്ന മുഡ 

ന്െറ ധമ്മമല്ല. അവനെ സംബന്ധിച്ചു സസ്്ാസം പരധമ്മമാകുന്നു. അവന്നു സന്യാസം ശ്രേ 
വ താ 

യോഹേതുവുമല്പ. അവന്നു കമ്മംതന്നെയാണ്' ധമ്മവും ശ്രേയോഹേതുവുമായി അനുഷ്ണിക്കേണ്ടതാ 
യിട്ടുള്ളത് എന്നു പറയുന്നു__ശ്രേയാന് ഇതി. 

മനുഷ്യന്ന് അനത്ഥത്തിന്നുള്ള കാരണം, “ഡ്യായതോ വിഷയാന് പുംസഃ (അ. ൨. ശ്ശോ. 

൬൨) എന്നും, *രാഗദ്വേഷൌ तप പരിപന്ഥിനൌ? (അ. ൩. ശ്രരോ. ൩൪) എന്നും ഉള്ള ശ്ല്രോകങ്ങ 

6 8 6496961०; പിന്നെ ഓരോ സന്മഭങ്ങളില് അനിശ്ചിതമായിട്ടും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്നതാ 

ണ് അത് എന്നിങ്ങിനെ അതിനെത്തന്നെ സംക്ഷിപ്തമായും നിശ്ചിതമായുമറിവാനിച്ചിച്ചിട്ട' അജ്ജു 

നന് ചോടിക്കുന്നു. അതിനെ അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന്െറ നാശത്തിന്നായി യത്നം ചെയ്യാമ. 
ല്ലോ എന്നു വെച്ചിട്ടാണ് (ചോദിക്കുന്നത് :__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 
ി 

൩൬. അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൃരുഷഃ 
5) 1) 3) 2) 2) 

അനിച്ചുന്നപി ०19९6९०, ബലാദിപ നിയോജിതം. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

1] ടി 

ഹേ വാര്ഷ്ക്കേയ-അല്പയോ പൃഷ്ണ്ിവംശത്തില് അവതാരം ചെയ്യവനേ, അഥ--എ 
റി രി |] റി ന്നാല്, അയം പൃൂരുഷഃ--ഈ പുരുഷന്, അനിച്ഛുന് അപിട(പാപം ചെയ്താന്) ഇച്ചിക്കുന്നി 

ല്ലെങ്കിലും, കേന പ്രയുക്തഃ--ആരാല് (എന്തിനാല്) പ്രേരിതനായിട്ട', ബലാല്:--ബലമായി 

നിയോജിതഃ ഇവട:നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനെന്നപോലെ, പാപംടപാപത്തെ, ചരതിടചെ. 
യ്യുന്നു. 

അല്ലയോ 22०1०८०8; എന്നാല് എന്തിനാല് പ്രേരിതനായിട്ടാണ് 
ഈ പുരുഷന്, പാപം ചെയ്താനിച്ചിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ബലമായി നിയോഗിക്ക 

പ്പെട്ടവനെന്നപോലെ പാപത്തെ ചെയ്യുന്നത് ए 

(ശം_ഭാ) അല്ലയോ പവൃഷ്ണ്ിപംശത്തില് ജനിച്ചുപനേ, എന്തു കാരണ 
ത്താല് പ്രേരിതനായിട്ടാണ്' ഈ പുരുഷന്, താനിച്ഛതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, രാജാ 

വിനാല് ബലമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭൂത്യനെന്നപോലെ, പാപകമ്മത്തെ 
ചെയ്യുന്ന ത്? 

നീ ചോദിക്കുന്ന സവ്വയാനത്ഥകരമായിരിക്കുന്ന ആ ശത്രു ആരാണെന്ന് ഞാന് പറയാം. 
९.9० 86 .- - 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൩൭. കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോഗുണസമുത്ഭവഃ 

മഹാശനോ മഹാപാപ് മാ വിഭ്ധ്യേനമിഹ വൈരിണം. 



॥ ५५ 
൧൨൪ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഏഷ$ടഇത' (എന്തു കാരണത്താല് പ്രേരിതനായിട്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് എ 

ന്ന നി-ചോദിച്ചിട്ടള്ളതിന്െറ ഹേതു), രജോഗുണസമുത്ഭവഃ-രജോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായം 

കാമഃ (ഏവ)ടകാമംതന്നെയാകുന്നു. ഏഷ (കാമഃ ഏവ) ഈ കാമംതന്നെ, ക്രോധഃട(വല്പ 

കാരണത്താല് പ്രതിഹതമായാല്) ക്രോധമായിത്തിരുന്നു. മഹാശനഃടതുഫ്ലിയില്ലാത്തതുംം 

മഹാപാപ് മാമഹാപാപങ്ങാഠംക്ക കാരണമായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ഏനം--ഇതിനെ (കാ 

ത്തെ, ആശയെ), ഇഹ-മോക്ഷമാഗ്ലുത്തില്, വൈരിണം-ശത്രവായിം വിഭ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും. 

ഇതു രജോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടായ കാമംതന്നെയാകുന്നു. ഈ കാമം 

തന്നെ (വല്ല കാരണത്താല് പ്രതിഹതമായാല്) ക്രോധമായിത്തിരുന്നു. ഇതു 

തൃപ്പിയില്ലാത്തതും (അന്ഭവിക്കാത്തതായ അനേകം വസ്തുക്കളെ ലഭിക്കേണ്ടതി 

ന്നു ഹേതുവും), അതൃഗ്രവയം (മഹാപാപത്തിന്ന ഹേതുവും) ആകുന്നു. മോക്ഷ 

മാഗ്ഗത്തില് ഇതിനെ ശത്ര.വായിട്ടറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ ഭാ) ഐശ്വയ്യാദിഷഠംകം ഒന്നിച്ച് യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും 
കൂടാതെ നിത്യം യാതൊരുവനില് ഇരിക്കുന്നുവോ. ഉ തപത്തി മുതലായ വിഷയ 

ത്തിനെറ ജ്ഞാനമാക്കുണ്ടോ, അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന വാസുദേപ൯ ഭഗവാന് എ 

ന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണ്ണുപുരാണത്തില് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു__ 

“ഐഐശ്വയുസ്യ സമഗ്രസ്യ ധമ്മസ്യ യശസഃ ശ്രിയഃ 

വൈരാഗ്യസ്യാഥ മോക്ഷസ്മ) ഷണ്ണ്ണാം ഭഗ ഇതീംഗനാ-പൃണ്ണുമായ 

ഐശ്വയയും. ധമ്മം, കിത്തി, സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം. മോക്ഷം, ഈ ആറും “8 

ഗം? 00) 72 പറയപ്പെടുന്നു. (൬. ൫. രെ. 

മേ ല്പത്തിം പ്രയം ചൈവ ഭൂതാനാമാഗതിം ഗതിം 

വേത്തി പിദ്യാമവിദ്യാം ച സ വാച്ച്യോ ഭഗവാനിതിം തങ്ങളുടെ 

ഉ ല്പത്തിയേഷും നാശത്തേയും (വരവിനേയും പോക്കിനേഷും) വിദ്യയേയുമവി 

ദ്യയേയും അറിയുന്നപ൯ ഭഗവാനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (൬. ൫. പ്പെ). 

സവ്ൃലോകത്തിന്നും ശത്ര,വായിരിക്കുന്നത്' കാമമാകുന്നു. അതു സക 

ലപ്രാണികറംക്കും സവ്യാനത്ഥപ്രാപ്പിക്കു ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ കാമംത 

ന്നെ വല്പതിനാലും പ്രതിഹതമായാല് ക്രോധമായി പരിണമിള്കന്നു. അതി 

നാല് ക്രോധവ്യം കാമംതന്നെയാകുന്നു. കാമം (രജോഗുണസ്സമുത്ഭവഃം.) രജോ 

ഗുണത്തില്നിന്നുത്ഭപിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്, കാമംതന്നെ രജോഗുണത്തിന്നു 

ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, കാമം (ആശ) ഉണ്ടാകുഷ്വോറം അതു 

രജോഗുണത്തെ പൃഠപ്പെടിച്ച് പുരുഷനെക്കൊണ്ടു പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നു. രജോ 

ഗുണത്തിനെറ ഫലമായ സേവാദിയില് പ്രവത്തിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ദുഃഖിത 

ന്മാരായിട്ട്' ആശ എന്നെക്കൊണ്ടു കമ്മം ചെയ്യിക്കുന്ന? എന്നിങ്ങിനെ നില 

വിളിക്കുന്നതു കോംക്കാറുണ്ട്. അതു (കാമം) തൃപ്ലിയില്ലാത്തതാകുന്നു. അതു 

ഹേതുലായിട്ടുതന്നെ അതു മഹാപാപിയുമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, ഒരു ജിപി 



ല് 
൩൧൦ അധ്യായം ൧൨.൫ 

൭ 9) 

ആശയാല് പ്രേരിതനാകുമ്പോഴാണ് പാപത്തെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല് ജഇ 
५) >) 9} തിനെ (കാമത്തെ) സംസാരത്തില് നമ്മുടെ ശത്ര,വായി അറിഞ്ഞാലും. 

ठ १ ] റു മു 2) 3 20 2 5) അത (കാമം) എങ്ങിനെ നമ്മുടെ ശത്രുവാകുന്നു എന്നു ദൂഷ്ലാന്തങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു കാണ 

ക്൭ന്ന .__ 

൩൮. ധൂമേനാവ്രിയതേ വഹ്ഥിയൂഥാദശോ മലൌ ച 

യഥോല്ബേനാവൃതോ ഗഭസൃഥാ തേനേദമാവൃതം. 

വഹ്നിഃടഅഗ്നി, ധൂമേനം-പുകയാലും, ആദശഃ-കണ്ണാടി, മലേന ച-അഴുക്കിനാ 

ലുംം 0100-० വയരകാരം, ആവ്വിയതേമൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, ഗഭഃ-വയററിലുള്ള ശിശു, 

ഉല്ബേനടജരായുവാല് (മ൨പിള്ളയാല്), യഥാടഎപ്രകാരംം ആവ്വതഃടമൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

വോ, തഥാ-- അപ്രകാരം, ഇദം--ഈ ജ്ഞാനം, തേന--അതിനാല് (ആശയാല്) ആവ്ൃതംടമൂട 

പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അഗ്നി പുകയാലും, കണ്ണാടി അഴുക്കിനാലും, വയററിലുള്ള കുട്ടീ ജരായു 

വാലും. എപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുപോ, അപ്രകാരംതന്നെ ജ്ഞാനം ആ 

ശയാല് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
(८००-&9) പ്രകാശത്തോടുകൂടിയ അഗ്നി സഹജമായും അപ്രകാശമായുമി 

രിക്കുന്ന ധൂമത്താലും, കണ്ണാടി അഴുക്കിനാലും, ഗഭം അതിനെ ചുററിയിരിക്കു 

ന്ന ००९ വാലും. എപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുപോ അപ്രകാരം ഇത് (ജ്ഞാ 

०००) അതിനാല് (കാമത്താല്) മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

കാമത്താല് മുൂടപ്പെട്ടിരിക്കന്ന ആ “ഇത്? എന്നു പറയപ്പെടുന്നത് എന്താകുന്നു? പറയുന്നു:__ 

൩൯. ആവ്ൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ 09] ത്യപൈരി ണാ 

കാമരൂപേണ കൌന്തേയ ദുഷ്ടരേണാനലേന ച. | 

ഹേ കൌന്തേയ അല്പയോ फ} > ©, ദുഫ്ണ്രേണ-(വിഷയങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറ 

ച്ചാലും) നിറയാത്തതും, അനലേന ചടരഅഗ്നിപോലെ തൃഫ്ലിയില്പാത്തതും (ശോകസന്താപ 

ത്തിന്നു ഹേതുവാകയാല് അഗ്നിതുല്യമായതും), കാമരുപേണ--ആശാസ്വരൂപമായതും, ജ്ഞാ 

നിനഃ നിതൃവൈരിണാഷജ്ഞാനിക്ക്' എന്നും ശത്രുവായതുമായ, ഏതേനം-ഈ കാമ 

ത്താല്, ജ്ഞാനം-ആത്മജ്ഞാനം, ആവ്വതംടമൂടപ്പെടിരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ കുന്തിപുത്രം നിറയാത്തതും, അഗ്നിപോലെ തൃപ്പിയില്ലാത്ത 

തും, ആശാരൂപമായതും. ജ്ഞാനിക്കു നിത്യപചൈരിയായതുമായ ഈ കാമത്താല് 

ആത്മജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ജ്ഞാനിയുടെ നിത്യവൈരിയായിരിക്കുന്ന ഈ കാമത്താല് ആ 

ത്മജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (കാമം ജ്ഞാനിക്ക് എങ്ങിനെയാണ് നിത്യ 

വൈരിയാകുന്നതെന്നാല്__) “ഇത് എന്നെ അനത്ഥത്തില് ചാടിക്കുന്ന? എ 
$) ॥ | 5) ठो; ५ ध (3 

ന്നു ജ്ഞാനി മുമ്പില്തന്നെ അറിയുന്നു. 206०८22 ०12९४ |ञ' അപ൯ എന്നും 
व 
പരിണാമ 

ററ ന 5) 1] $] 1) 

ത്തില് അതു ദുഃഖരൂപമാകയാല് വൈരിത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാല് ജ്ഞാനിക്കു വിഷയാനുഭവ 

# (ശ്രി) അജ്ഞാനിക്ക വിഷയാനുഭവത്തില് കാമം സുഖഹേതുതന്നെയാകുന്നു. 

സമയത്തിലും അത് അനര്ഥത്തെ ചെയ്യുമെന്നു വിചാരമുള്ളതിനാല് എപ്പോഴും ദുഃഖഹേതുവായിത്ത 

ന്നെയിരിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് കാമം ജ്ഞാനിക്കു നി൭ വൈരിയാകുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് , 

1 # 



1 
൧൨ന൬ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

ദുഃഖിതനായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ കാമം ˆ ജ്ഞാനിക്കു നി ത൭ വെരിയാ 

യി ഭവിക്കുന്നു. എന്നാല് മൂര്ഖന് അങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, മൂഡന് വി 

ഷയങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണാകാലത്ത്' ഈ കാമത്തെ മിത്രമായി വിചാരിക്കുന്നു. എ 
ത്ന ൨ഥ 20 1] 9 © റ റ ट ൯ (8 020 തല്ഫലപ്രാപ്ലിയില് ദുഃഖം വരുമ്പോറം മാത്രമേ അവന് “ഞാന് फ) 

കൊണ്ടു ദുഃഖത്തെ പ്രാപിച്ചു? എന്നറിയുന്നുള്ള. അതിന്നുമുമ്വറിയുകയില്ല. അ 

തിനാല് കാമം ജ്ഞാനിക്കുമാത്രം നിത്യവൈരിയായിരിക്കുന്നു. അത് ഒരുവിധ 
1) ६) റ | 

ത്തിലും പുരണംചെയ്താ൯ (തൂപ്ലിവരുത്തുവാ൯) പാടില്ലാത്ത ആളഛാലന് (അഗ്നി) 

ആകുന്നു. അലംഭാവം (= @)०>))) ഇല്ലാത്തത് അനലന്.-അഗ്നി. 

ജ്ഞാനത്തെ മൂടിക്കൊണ്ടു സകലത്തിന്നും വൈരിയായി രിക്കുന്ന ഈ കാമത്തിന്െറ ഇരിപ്പിട 
റി 

മെവിടെയാണെന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നു. എന്തെന്നാല്, ശത്രരവിന്െറ ഇരിപ്പിടമറിഞ്ഞാല് പിന്നെ 
ത്തി ¶ $) {] 2 ष 

അതിനെ എളട്ടപ്പുത്തില് നശിപ്പ്ിക്കാമല്ലേ.__ 

൪0. ഇന്ര്രീയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ 

ഏതൈവ്വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. 

ഇന്ര്രിയാണി-ഇന്രിയങ്ങഠം, മനഃടമനസ്സ്സ്, ബുദ്ധിഃ--ബുദ്ധി, അസ്യ-ഇതിന്ന്' (കാ 

മത്തിന്ന് ), അധിഷ്യാനംടഇരിപ്പിടം (എന്ന്), ഉച്പയതേ-പറയപ്പെടുന്നു. ഏഷഃടഇത', ഏ 

തൈ$-ഇവയെക്കൊണ്ട് (ഇന്ദ്രിയാദടികളെക്കൊണ്ട് ), ഇ്ഞാനം-ആത്മജ്ഞാനത്തെ, ആവ്വ 

തൃ-:മൂടിക്കൊണ്ട്', ദേഹിനംടജീവനെ, വിമോഹയതിടമോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

ഇന്്രിയങ്ങാം. മനസ്സ് , ബൃഭ്ധി ഇപ ഇതിന്െറ ഇരിപ്പിടം എന്നു പറ 

യപ്പെടുന്നു. ഇത്” (കാമം) ഈ ഇന്ദ്രിയാദികളെക്കൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തെ മറ 

ച്ചു ജീവനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബൃദ്ധിയും ഈ കാമത്തിനെറ ഇരിപ്പ 

56002 പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഇന്ര്രിയാടികളെ ആശ്രയിച്ചു ഇഞ്ഞാനത്തെ മറ 

ച്ചുകൊണ്ടു ശരിരിയെ പലവിധത്തില് മോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

ആയതുകൊണ്ട് __ 

൪൧. തസ്മാത്ത്വമിന്ദ്രയാണ്യാദൌ നിയമ്മയ ഭരതഷഭ 

പാപ് മാനം പ്രജഹിഫ്വയേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. 

ഹേ ഭരതഷ്ഭാ-അല്പയോ ഭരതവംശമ്രേഷ്ഠ, തസ്മാല്--ആയതുകൊണ്ട്', ത്വം-:നീം 

ആദൌ- ആദ്യം, ഇന്ദ്രിയാണിടഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നിയമ്യ--അടക്കീട്ട്', ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശ 

നം-ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളെ നശിപ്പ്യിക്കുന്നതായും, പാപ് മാനംടപാപരൂപമായുമിരിക്കുന്നം, 

ഏനം-ഈ കാമത്തെ, പ്രജഹിഹിട ഉപേക്ഷിക്കുക (നശിപ്പിക്കുക). 

ആയതുകൊണ്ട്, ഹേ അജ്ജുന. നീ ആദ്യം ഇസ്ര്രിയങ്ങളെ അടക്കിട്ടു 

ഇഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളമെ നശിപ്പിക്കുന്നതായും പാപ്രൂുപമായുമിരിക്കുന്ന ഈ കാ 

മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. 

(ശം_ഭാ) ശാസ്രൂങ്ങളില് നിന്നും, ഗുരുമുഖത്തില്നിന്നും സിദ്ധിക്കപ്പെടു 

നന ആത്മവിഷയമായഷും ०022088. അറിവു ജ്ഞാനമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആ 
റ 9 റി 

പ്പ ഇഞാനത്തിനെ പ്രകാരം സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്െറ വിശേഷമാകുംവണ്ണുമുള്ള സ്വാ 



(൭ > 
൩൨൦ അധ്യായം ൧൨൭ 

02601 വിജ്ഞാനമാകുന്നു. മോക്ഷപ്രാഫ്ഠീക്കു ഹേതുക്കളായ ജ്ഞാനവീിജ്ഞാന 

ങ്ങമെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാപ്രൂപമായ ഈ കാമത്തെ ത്യജിക്കുക ഫന്നത്വഥം. 
“ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആഭ്്യം വശീകരിച്ചിട്ടു ശത്രവായിരിക്കുന്ന കാമത്തെ ത്ൃൃജിച്ചാലും? എന്നുപ 

९ ॐ $) ഴി 2 @ ^ ത്ത ;] ओ ठी 8। ദേശിക്കപ്പെട്ട. എന്നാല് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരുവന് കാമത്തെ തൃജിക്കേണ്ടതെന്ന ചേ 

ദൃത്തി 72 സമാധാനം പറയുന്നു 

൪൨. ഇന്ര്രീയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിഷേഭ്യഃ പരം മനഃ 

മനസസ്തൂ പരാ ബുദ്ധിയ്യോ ബുദ്ധേഃ പരതസ്തര സഃ. 

ഇന്ദ്രിയാണിട(ദേഹാദികളേക്കാഠം) ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം, പരാണിടത്രേഷ്ഃമാകുന്നു. ഇന്ദ്രി 

യേഭഃ-ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാഠം, മനഃ-മനസ്സ്റ്, പരംടത്രേഷ്ണമാകുന്നു. മനസഃ തുടമനസ്സ്റിനേ 

ക്കാഠം, ബുദ്ധിഃ ബുദ്ധി, പരാടശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു (എന്ന് ), ആഹുഃടപറയുന്നു. യഃ തുടയാ 

തൊരുവന്, ബുദ്ധേഃ-ബുദ്ധിയേക്കാഠം, പരതഃടത്രേഷ്യമായും, തല്സാക്ഷിയായും, സവ്യാ. 

ന്തരമായുമിരിക്കുന്നുവോ, , സഃ. (ആത്മാ) അവന് ആത്താവാക്ന്നു. | 

ദേഹാദികളേക്കാഠം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാഠം മനസ്സും, മന 

24७०००00 ബുദ്ധിയും, ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു എന്നു (വിദ്വാന്മാര്) പറയുന്നു. എ 

ന്നാല് യാതൊരുവന് ബുദ്ധിയേക്കാഠം ശ്രേഷ്ടമായും, തല്സാക്ഷിയായും, സവ്വാ 

ന്തരമാഷുമിരിക്കുന്നപോ അവന് ജിവാത്മാവാകുന്നു. 
9) ह 5) 

(८०० _ഭാ) ഇന്ര്രീയങ്ങഥം-ശ്രോത്രാദികഠം. അവ അഞ്ചാകുന്നു. ബാ 
0 ലൂ റി ാ 4 + ९ (3 റൂ 

ഫ്യമായും പരിച്ഛിന്നമായുമിരിക്കുന്ന സ്ഥൃലദേഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച്” ഇന്ദ്രിയ 

ങ്ങാം ശ്രേഷമാകുന്നു എന്നു പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു. എന്തെന്നാല്... അവ 

ദേഹാദിഷേക്കാഠം അധികം സൂക്ഷ്മവും ആന്തരമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവയും 

അധികം പ്യാപിക്കുന്നപയുമാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ഇന്ര്രിയങ്ങളേക്കാഠം സ 

കല്ലാത്മകമായ മനസ്സ് ശ്രേഷ്ടമെന്നു പറയുന്നു. അപ്രകാരംതനൊ നിശ്ചയാ 

ത്മികയായ 60 18191 മനസ്സ്സിനേക്കാറം ശ്രേഷമെന്നു പറയുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ 

യാതൊരുവനാണ്” (ദേഹാദി)ബുദ്ധ്യന്തമായ സകലദൂശ്യങ്ങളേക്കാഠം അ ഭ്യന്തര 

മായിരിക്കുന്നത്, യാതൊരു ദേഹിയെയാണ് കാമം” ഇന്ര്രിയാ ദ്യാശ്രയങ്ങളോടുകൂ 
<} 5) 1) 

©} ജ്ഞാനത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടു മോഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നത് + അദ്ദേ 

ഹം സാക്ഷാല് പരമാത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം ബുദ്ധിയുടെ ദ്ൂഷ്ടാവും (അതി 
റി 

നാല്) ബുദ്ധിയേക്കാഠം ശ്രേഷ്ടനുമാകുന്നു. 
[ശ_സ്] ടുജ്ജയമായിരിക്കുന്ന കാമത്തെ ജയിക്കുവാന് ബലമായിരിക്കുന്ന ആശ്രുയമാവശ്യ 

മാകുന്നു. ആരെ ആശ്രയിച്ച് ആരുടെ മഹിമകൊണ്ടാണ് മുമുക്ഷ കാമത്തെ ജയിക്കുന്നത്? രസ 

ജ്ജം രസോപ്ൃസ്പ്യ പരം ദുഷ്ടാ നിവത്തതേ? എന്ന ന്യായത്തെ അനുസരിച്ചു സവ്വവ്യാപിയായും 

സപ്യാന്തരമായുമിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു തദാശ്രയം കൊണ്ടു നീ കാമത്തെ ജയിച്ചാലും 

എന്നു ബോധിപ്പ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ആത്മാവിനെ അറിയേണ്ട പ്രകാരത്തെ പറയുന്നു:_ ഇന്ദ്രിയാ 

ണിതി. 

“ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരാ ഹൃത്ഥാ ഹൃത്രേഭ്യശ്ച പരം മനഃ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിവാക്യ 

5530० ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം ശ്രേഷ്ടങ്ങളാണെന്നു പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങം സ്ഥൃലദേഹത്തേക്കാഠം അധികം 

| ;] ^ ഴി 

(ശ്ര!) “ദേഹി” ശബ്ദുംകൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനെയാണ് (അ. ൩. ക്രോ. ൪൧.) 

ഇവിടെ പര:മശിക്കുന്നത്. 



ന് 
൧൨൮ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത ॥ 

ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്”, ജഡവും ബാഹ്യവും, സ്ഥല 
വും (ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല്) വ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതും (ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ) ०००९१०4० (ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല്]) പ്രവത്തി 
പ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങം വ്യാപക 
വും സൂക്ഷ്മവും, പരവും, ഭിന്നവുമാകുന്നു. ചുട്ടപഴുത്തുകിടക്കുന്ന ഇരിമ്ചിന്കട്ടിയിലുള്ള അഗ്നിക്ക്? ഇ 
രിമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച്” എപ്രകാരമാണ് വ്യാപകത്വവും ഭിന്നത്വവുമുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ 
ങ്ങം ദേഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച്” അധികം ശ്രേഷ്ങ്ങളും, തല്ഭിന്നങ്ങളുമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, ഇ 
ന്രിയങ്ങം ദേഹത്തേയും തദ്ധമ്മങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും പ്രവത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുന്നു. അ 
പ്രകാരംതന്നെ, പ്രകാശകത്വാദിധമ്മം കൊണ്ടു മനസ്സ് ഇന്ര്രിയങ്ങളേക്കാറം അധികം ശ്രേഷ്ഠവും. 
തല്ഭിന്നവുമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും തഭ്ധമ്മങ്ങളുടേയും പ്രകാശകത്വം ഹേതുവായിട്ട മനസ്സ് ആന്ത 
രമായിരുന്നുകൊണ്ട്' ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും തദ്ധമ്മങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാല് മനസ്സിന്നു 
തരുപരത്വവും തത്തിന്നത്വവും യുക്തംതന്നെ എന്നത്ഥം. . അപ്രകാരംതന്നെ മനസ്സിനെ അപേ ക്ഷിച്ചു 
ബുദ്ധിക്കു പ്രകാശകത്വാദിധമ്മങ്ങളുള്ളതിനാല് ബുദ്ധി മനസ്സിനേക്കാഠം അധികം ശ്രേഷ്ഠമായി ഭവി 
ഒന്നു. എന്തെന്നാല്, ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിനേയും തഭ്ധമ്മങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും പ്രവത്തിപ്പി 
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തിനാല് ബുദ്ധിക്ക തല്പരത്വവും തല്ഭിന്നത്വവും സിദ്ധമായി. എന്നാല് 
00900 ९@ 1० > സവ്വവ്യാപകത്വം, സവ്വകാരണത്വം, സവ്വപ്രവത്തകത്വം, സവ്വപ്രകാശകത്വം, എ 
നിങ്ങിനെയുള്ള ധമ്മങ്ങളെ ക്കൊണ്ട യാതൊരുവനാണ് സ്വയമേവ സവ്വത്തേയും വ്യാപിച്ച്” ബുദ്ധി 
മുതല് സ്ധ്ൃലദേഹംവരേയുള്ള കാഷ്യകരണസംഘാതത്തെ (ദേഹേന്ദ്രിയാദിസമൃഹത്തെ) സ്വസനി 
ധിമാത്രംകൊണ്ടു പ്രവത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തദ്ധമ്മങ്ങളേയും തല്കമ്മങ്ങളേയും തല്ധഗണങ്ങളേയും തദ്ധി 
കോരങ്ങളേയും എല്ലാം, തനിക്കു യാതൊരു വികാരവും കൂടാതെം സാക്ഷാലായി അറിയുന്നത് (പ്രകാ 
ശിപ്പിക്കന്നത്) അവന്തന്നെയാണ് ആത്മാ. ആ ആത്മാ ബുദ്ധിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ണമാകുന്നു. എ. 
ല്ലാററിലുംവെച്ച് ഏററവും ഉല്കൃഷ്ടവും എല്ലാററില്നിന്നും ഭിന്നവുമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ആത്മാ 

നിത്യനാകുന്നു, സവ്വജ്ഞനാകുന്നു, സവ്വപ്രകാശകനാകുന്നും സവ്വസാക്ഷിയുമാകുന്നു. “പുരുഷാന്ന 
പരം കിഞ്ചില്? എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. അതിനാല്, സപ്ൃത്തിന്നും പരനായും സവ്വത്തിന്നും ദൂഷ്ടാവാ 
യും അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ ദേഹേന്ദ്രിയാടികളില്നിന്നു ഭിന്നനായും സവ്വത്തേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 
വനായും ചിദാനന്ദൈകരസനായും സന്മാത്രനായും പരിപുണ്ണനായുമിരിക്കുന്ന ഇവന്തന്നെയാണ് 
സ്വാത്മാവ്' എന്നറിഞ്ഞാലും എന്നത്ഥം. 

റി 
പിനെ 

൪൩. ഏവം ബുദ്ധേഃ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്ലൂഭ്യാത്മാനമാത്മനാ 

ജഹി ശത്രംം മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. 

ഹേ മഹാബാഹോ--അല്പയോ അജ്ജുന, ഏവം-ഇപ്രകാരം, ബുദ്ധോഃ പരം ബു. 
ഭ്ധിയേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠമായി, (ആത്മാനം)--ആത്മാവിനെ, ബുഭ്ധവാ--അറിഞ്ഞിട്, ആത്മനാ: 
നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയെകൊണ്ട്”, ആത്മാനം-മനസ്സിനെ, സംസ്തൂഭ്യ--നിശ്ചലമാക്കി 
ചെയ്തിട്ട, ടുരാസദം--ജയിപ്പാന് പ്രയാസമായ, കാമരൂപം ശത്രും--കാമരൂപമായ ശത്രുവി 
നെ, ജഹിടഹനിച്ചാലും. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഇപ്രകാരം ബുൃഭ്ധിയേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠമായി ആ 
ത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടു നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധികൊണ്ടു മനസ്സിനെ അട 
ക്കി ജയിപ്പാ൯ പ്രയാസമായ കാമരൂപമായ ശത്രുവിനെ ഹനിച്ചാലും 

(ശം_ഭാ) ഇപ്രുകാരം 60 {2५6९० 5७०00 ശ്രേഷ്ഠമായി ആത്മാവിനെ 
അറിഞ്ഞിട്ട് > മനസ്സിനെ അടക്കി __നല്ലപണ്ണം സമാധാനമാക്കി__കാമരൂപ 
മായിരിക്കുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുക. കാമം അനേകവിശേഷങ്ങളോ 



“2१ 
൩൨൧൦ അധ്യ്യായം ൧൨൯ 

ടൃകൂട।യും, അറിയപ്പെടുപാ൯ വളരെ പ്രയാസമായുമിരിക്കുന്നതിനാല് അതി 

നെ ജയിപ്പാ൯ ബഹുപ്രയാസമാകുന്നു. 

[ശ_സ പിഷയഗ്രഹണംതന്നെയാണ് കാമത്തിന്െറ ആവിര്ഭൂതിക്കള്ള ഹേതു. സ്വ്ൃത്ര 

ബ്രദ്മദൂഷ്ടിയോടുകൂടി വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്െറ നാശത്തിന്നുള്ള ഹേതു. 

അതിനാല് സവ്വത്തേയും ബ്ര്മമാത്രമായിക്കണ്ടു കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണം എന്നത്ഥം. 

“ന കമ്മണാമണാരംഭാല്? എന്ന ദ്ല്ലോകം മുതല്ക്കു കമ്മയോഗത്തെ പ്രതിപാടിപ്പാനാരംഭി 

ചും മുമുക്ഷയവായവന് ഒരിക്കലും കമ്മത്തെ 2] ४ । 99 ©)" എന്നു പല ദിക്കിലും പ്രതിപാദിച്ചു, (न०तएे> 

എന്റെറ? എന്നിങ്ങിനെ സംസാരപ്രവൃത്തിലക്ഷണത്തിന്നുള്ള കാരണം കാമമാണ് എന്നിങ്ങിനെ കാ 

മമാഹാത്മൃത്തെ വണ്ണിച്ചും കമ്മംകൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധിവന്നിട്ടുള്ള പുരുഷന് ജ്ഞാനനിഷ്ണു കൊണ്ടു കാമ 

ത്തെ ജയിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു ശ്രീഭഗവാന് ഉപദേശിച്ചു. ഇങ്ങിനെ “യദാ സപ്വവേ പ്രമുച്യന്തേ 

കാമാ ७९०0] €| ശ്രിതാ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതികളില് പറയപ്പെട്ട പ്രകാരം കാമത്തില്നിന്നു 

ള്ള നിവ്ൃത്തിതന്നെയാണ്' മോക്ഷം എന്ന സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു മോക്ഷഹേതുവായി 

ടു ജ്ഞാനയോഗംതന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്നും, കമ്മയോഗം അപ്രധാനമാണെന്നും, സിദ്ധ 

മായി. എന്തെന്നാല് കമ്മയോഗത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ അദ്ധ്യായം ജ്ഞാനയോഗത്തെ പ്രധാ 

നമാക്കിയാണ്' അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 

യോഗശാഴ്്രരു ശ്രികൃഷ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

കമ്മയേോോഗേോ നാമ 

തൃതിയോധ്യായഃ. 

കമ്മയോഗമെന്ന മൂന്നാം അധ്യായം 

00:20 10. 
ത 

ട്രം...” 



| ४० 
നാലാമധ്യായം 

യാതൊരു യോഗമാണ് മുന് രണ്ടെധ്യായങ്ങളില് (ഭഗവാനാല്) ഉപദേശിക്കപ്പെടിട്ടള്ളത്” 

അതു ജ്ഞാനനിഷ്ഠാലക്ഷണമായ സസ്പ്യാസമാകുന്നു. അതു കമ്മയോഗമായ ഉപായത്താല് സാദ്ധ്യവു 
ടട, [के 

;] റ] 22; $] 9] 0 20 ५ 2 മാകുന്നു. അതില് പ്രവൃത്തിലക്ഷണമായും നിപ്ൃത്തിലക്ഷണമായുമുള്ള വേദാത്ഥമെല്പഠാ പറയപ്പെട്ട. 
+ 

ഗിതയില് മുഴുവനും ഈ യോഗത്തെത്തന്നെയാണ് ഭഗവാന് ഉപദേശിപ്പാ൯ നിശ്ചയി ച്ചിട്ടുള്ളതു്. അ 

തിനാല് വേദാത്ഥം പരിസമാപ്പമായി (എല്ലാം സംക്ഷേപമായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട) എന്നു പിചാരി 

ചു ഗരരുശിഷ്യപരമ്പരയായി അതിനെ ഉപദേശിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ള ക്രമത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ശ്രീഭഗ 

വാന് അതിനെ സ്തൃതിക്കുന്നു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം 

വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേബ്രവീല്. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

അവ്ൃയയയം-:നാശമില്പാത്ത ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്ന, ഇമം യോഗം--ഈ യോഗത്തെം 

പുരാ--ആഴഭികാലത്തില്, അഹംടഞാന്, വിവസ്വതേടസ്യുനായിക്കൊണ്ട്, പ്രോക്തവാന്ട 

ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാ൯-സൃയ്യന്, മനവേട:സ്വപുത്രനായ വൈവസ്വതമനുവിന്ന്, പ്രാ 

ഹ ഉപദേശിച്ചു. മനുഃടമനു, ഇക്ഷ്വാകവേ-സ്വപുത്ൂരനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന്ന്', അബ്രവീല്ട- 

ഉപദേശിച്ചു. 

നാശമില്ലാത്ത ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഈ യോഗത്തെ ഞാ൯ ആദ്യം 

സ്മയുന്നുപദേശിച്ചു. 00 79 സ്വപൃത്രനായ മനുവിന്നുപദേശിച്ചു. മനു (അ 
തിനെ) സ്വപൃത്രനായ ഇകീഡാകുവിന്നുമുപദേശിച്ചു. 

(ശം_ഭാ) മുന രണ്ടഭ്ധ്യായങ്ങളെക്കൊണ്ടു പറയപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തെ 

ഞാ൯ ജഗല്പരിപാലകന്മാരായ ക്ഷത്രിയക്കു ബലമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി സ്ത 

ഷമിയുടെ ആദിയില് സ്മൂയ്യനായിട്ടപദേശി . ഈ യോഗത്തോടുകൂടിയവരായി 

ട്ട് അവര് ബ്രാഹ്മണരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു സമത്ചമന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. ബ്ര 

മക്ഷത്രപരിപാലനംകൊണ്ട് ജഗത്തിനെ മുഴുച൯ പരിപാലിക്കാവുന്നതാക 

കുന്നു. വ്ൃയയമില്ലാത്ത ഫലത്തോടുകൂടിയതാകയാല് ഈ യോഗം അവ്വയമാ 

കുന്നു. സമൃശശനനിഷ്ഠാലക്ഷണമായ ഈ യോഗത്തിനെറ മോക്ഷമെനന ഫലം 

ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ०41010५ 19 അതു മനുവിന്നുപദേശിച്ചു. മനു സ്വ 
പുത്രനും ആഭ്യത്തെ രാജാവൃയമായ ഇക്പ്പാകവിന്നുപദേശിച്ചു. 

7 ൨. ഏവം പരംപരാപ്രാപ്പമിമം രാജഷയോ വിദുഃ 

സ കാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. 

ഹേ പരന്തപദടഅല്ലയോ ശത്രുതാപന, ഏവംടഇപ്രകാരം, പരംപരാപ്രാപ്പും:-: 

പരമ്പരയായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടം ഇമം-ഈ (ജ്ഞാന) യോഗത്തെ, രാജഷയഃ- (ജനകന്, 

നിമി മുതലായ) രാജഷീികഠം, വിടുഃടഅറിഞ്ഞിരുന്നു. സഃ യോഗഃ-ആ യോഗം, മഹതാ 

# [ശ_സ] ബ്രശ്മനിഷ്ഠകൊണ്ടു (പരം) കാമക്രോധാഭിശത്രുഷളൈ. (ത്രാപയതിട) നശിപ്പിക്കുന്നു എ 

ന്നതുകൊണ്ടു പരന്തപ എന്ന സംബുദ്ധി. 



(51 
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കാലേനടകാലവശാല്, (വളരെ കാലമായിട്ട വിട്ടതിനാല്), ഇഹടഈ ലോകത്തില്, ന 
०३ ४= ०००९००९०}. 1009) (വിച്ഛിന്നമായി) 

അല്ലയോ പരന്തപ, ഇപ്രകാരം പരമ്പരയായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ 

യോഗത്തെ രാജഷികറം അറിഞ്ഞിരുന്നു. കാലവശാല് ഈ യോഗം ഇഹലോ 

കത്തില് 02०% 2060166 1009) 
5 ച । 

(८००-&0) ക്ഷത്രീയരില് പരമ്പരയായി ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടപോന്നിരുന്ന 
9 ५) ) റി 

ഈ യോഗത്തെ രാജഷികറം __രാജാക്കന്മാര്തന്നെ ജ്ടൂഷികളായിട്ടുളളവര്_അ 
3) 

റിഞ്ഞിരുന്നു. പരമ്പരയായി ഈ യോഗത്തെ ഉ.പദേശിച്ചുചന്നിരുന്ന 1002829 

യം കാലക്രമംകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി. 

പരന്തപ _ തനിക്ക് എത്ിിരപക്ഷക്കാരായിട്ടുള്ളവര = ०10020९ (ശത്ര. 

86020} എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവരെ ശൊൌയ്യുതേജസ്സുകള്ായ രശ്മികളെെക്കൊ 

ണ്ടു സൂയയനെന്നപോലെ തപിപ്പ്പിക്കുന്നപ൯ പരന്തപന്൯__ശത്ര,താപന൯ എ 

ന്നത്ഥം. 

ഈ യോഗം അജിതേന്ദ്രിയന്മാരായ ബലഹീനന്മാരെ പ്രാപിക്കുകയാല് നശിച്ചുവെന്നും, ത 

ന്നിമിത്തം ജനങ്ങഠം പരമപുരുഷാത്ഥത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നും, കാണുകയാല്__ 

൩. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ 

ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഫ്യേതഭുത്തമം. 

മേ-എന്െറ, ഭക്തഃഭക്തനും, സഖാ ച-സഖാവുയം, അസി 'ഇതിട(നീ) ആകുന്നു 

എന്നുവെച്ച്, പുരാതനഃ--പഴമയിലുള്ള, സഃ ഏവ അയം യോഗഃ-ആ യോഗം തന്നെ, മ 

യാ-എന്നാല്, അട്മയ-:ഇപ്പ്യോഠം, തേം:നിനക്ക്', പ്രോക്തഃ-ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. ഹി-എന്തു 

കൊണ്ടെന്നാല്, ഏതല്.--ഇത് , രഹസ്യംരഹസ്ൃയവയം, ഉത്തമം-ത്രേഷ്ടവുമാകുന്നു. 

നി എനെെറ ഭക്തനും സഖാവുമാണെന്നുവഖെച്ചു പുരാതനമായ ആ 

യോഗംതന്നെ നിനക്കിപ്പോഠം എന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെ 

നാല്, ഇതു രഹസ്യവും ശ്രേഷ്ടവുമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഏതതും-ഈ യോഗം__ജ്ഞാനമെന്നത്ഥം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

ഭഗവാനാൽല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവെന്നതു വിരുദ്ധമാകുന്നു എന്ന് ആക്കും തോന്നരുതെന്നു വി 

ചാരിച്ചു്. അജ്ജുനന് അതിനെ (അങ്ങിനെ വരാവുന്ന ദോഷത്തെ) പരിഹരിപ്പാ൯വേണ്ടി കരു ചോ 

ദയം ചോദിക്കുന്നതുപോലെ പറയുന്നു 

അജ്ജുന ഉവാച്ച. 

©. അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ 

കഥമേതദ്വിജാനിയാം ത്വമാഴൌ പ്രോക്തവാനിതി. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഭവതഃ അങ്ങയുടെ, ജന്മ-ജനനംച അപരംടഇപ്പ്യോം സംഭവിച്ചത്. വിവസ്വ 

४0119020, ജന്മ-ജനനം, പരംടമുനുണ്ടായത്'. ത്വംടഅങ്ങ', ആദൌ-ആദികാല 

ത്തില്, ഏതല്-ഈ യോഗത്തെ. പ്രോക്തവാന് ഇതിട ഉപദേശിച്ചു എന്നത്, കഥം വി 

ജാനിയാം-എനിക്ക്” എങ്ങിനെ അറിവാന് കഴിയും. 



ന്ന് ൧൩൨. ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

അങ്ങയുടെ ജനനം ഇയ്യിടെ സംഭവിച്ചത്. = तिद 7४० ജനനം മുമ്പു 

ണ്ടായത്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ അങ്ങ ആദികാലത്ത'” ഈ യോഗത്തെ ഉപദേ 

ശിച്ചു എന്നതിനെ ഞാനെങ്ങിനെയാണ് മനസ്സ്സിലാക്കേണ്ടത് ? | 

(८९०० -@9) അങ്ങയുടെ ജനനം വസുദേവധുഹത്തില് ഇയ്യിടെ സംഭവി 

ആദി ത്യനെറ ഉല്പത്തി സ്തൃഷ്ട്രീയുടെ ആദിയിലാണുണ്ടായത്. അങ്ങിനെ 

യിരിക്കെ ആദ്യം അങ്ങ് ഈ യോഗത്തെ സൂയുന്നുപദേശിച്ചുചെന്നും, ആ അ 

ങ്ങുതന്നെ ഇപ്പോം അതിനെ എനിക്കുപദേശിച്ചുവെന്നും. ഉള്ള സംഗതിയെ 

എങ്ങിനെയാണ്” ഞാന് പിരുദ്ധാത്ഥംകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ? 
[५८2०-१] “ഈ കൂഷ്ണ്ണു൯ വസുദേവരുടെ പുത്രനാണ്. അതിനാല് സാധാരണ ഒരു 202 ०94] 7 

തന്നെയാണ്. ഇയാഠം ഉപദേശിച്ച ശാസ്ത്രം പ്രമാണമല്ല? എന്നിങ്ങിനെ ഗീതാശാസ്ത്രുത്തില് ജന 

ങ്ങാക്ക്' അവിശ്വാസം ജനിച്ചേയ്്യാം. എന്നാല് ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാന് ഇഈശ്വരനാണെന്നു ജനങ്ങറം 

ക്ക മനസ്സിലായാല് അവക്ക്” അദ്ദേഹത്തിലും അദ്ദേഹമുപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്്ൂത്തിലും ശ്രദ്ധാഭക്തിക 

ഉണ്ടാകും അതിനാലെല്ലാവരും കൃതാത്ഥന്മാരായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തും എന്നു വിചാരിച്ച്” അജ്ജു 

നന്, ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാന്െറ പരമേശ്വരത്വം അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുഖത്തുനിന്നുതന്നെ പുറപ്പെടേണ്ടതാ 

ണെന്നഭിപ്രായത്തോടുകൂടി ചോടിക്കുന്നു_ അപരമിതി. 

ഭഗവാനായ വാസുദേവങ്കല് ഈശ്വരത്വവും സവ്വജ്ഞത്വവുമുണ്ടോ എന്നു മുഡന്മാക്കുള്ള ശ 

ജയെ പരിഹരി പ്പാന്വേണ്ടി ശ്രിഭഗവാന് പറയുന്നു. അതിന്നുവേണ്ടിത്തന്നെയാണ' അജ്ജുനന്െറ 

ചോദ്യവും. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൫. ००12369} മേ വ്ൃതീിതാനി ജന്മാനി തവ ചാജ്ജൂന 
താന്യഹം വേദ സവ്യാണി ന ത്വം വേത്ഥ പരന്തപ. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. ച 

ഹേ അജ്ജുനാ--അല്പയോ അജ്ജുന, മേ-എനേേറയും, തവ ച:നിനേറയും, ബഹു 

നിടഅനേകം, ജന്മാനിടജന്മങ്ങഠം, വൃതിതാനിടകഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്'. താനി സപവ്വാണിട 

അവയെ എല്ലാം, അഹം--ഞാന്, വേദ അറിയുന്നു. ഹേ പരന്തപ-അപ്പയോ ശത്രുതാപ 

ന, ത്വം-നീ, ന വേത്ഥ--അറിയുന്നില്ല. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എനേറയും നിനേറയും അനേകം ജന്മങ്ങറം കഴി 

ഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട'. അവയെ എല്ലാം ഞാനറിയുന്നു. അല്ലയോ പരന്തപ, നീ 

അറിയുന്നില്ല. , 

(ശം ഭാ) നി അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, നിന്െറ ജ്ഞാന 

ശക്തി പുവ്ൃകൃതധമ്മാധമ്മങ്ങളാല് പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്, 

ഞാനവയെ അറിയുന്നു. എന്തെന്നാല്, സ്വഭാപേന ഞാന് നിത്യനായും ശു 

ദ്ധനായും മുക്തനാഴഷും സത്യസ്വരൂപനായുമിരിക്കുന്നതിനാരു ०.)9 780 ജ്ഞാന 

ശക്തി അപ്രതിബഭ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനാലും മറയ്മ്കപ്പെടുന്നില്ല. 

നിത്യശ്വരനായ @2693 ധമ്മാധമ്മങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്വോം പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ജ 

ന്മമണ്ടാകുന്നമ്* കേറംക്കു;__ 

൬. അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സ൯ 
) 2 9 2 2 2 2 പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ണായ ൩.ംഭവാമ്യാത്മമായയാ. 
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288 അപി സന്-ജന്മമില്പാത്തവനായാലും, അവ്യയയാത്മാ (അപി സന്൯)ടനാശ 

മില്ലാത്തവനായാലും, ഭതാനാം-ജീവികളടെ, ഈശ്വരഃ അപി സന്--ഈശ്വരനായിരുന്നാ 

ലും, സ്വാംടസ്വന്തമായ, പ്രകൃതിംശുദ്ധസത്ത്വാത്മികയായ പ്രകൃതിയെ, അധിഷ്ണായട 

സ്വീകരിച്ച്”, ആത്മമായയാടസ്വാധീനയായ മായയാത്, സംഭവാമിട്അവതാരം ചെ 

യ്യുന്നു. 

ഞാന് ജന്മമില്ലാത്ത പനായാലും, നാശമില്ലാത്തവനായാലും, പ്രാണിക 

ളുടെ ഈശ്വരനായിരുന്നാലും. ശുദ്ധസത്ത്വാത്മികയായ എനെറ മായയെ സ്വി 

കരിച്ചു സ്വേച്ഛുയാ അവതാരം ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഞാന് ജന്മരഹിതനാണെങ്കിലും, നാശരഹിതമായ ജ്ഞാനശ 

ക്തിസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നപനാണെങ്കിലും, അപ്രകാരംതന്നെ ബ്രഹ്മം 
മുതല് തൃണംവരെയുള്ള പ്രാണികറഠാക്കീശ്വരനായിരിക്കുന്നപനാണെങ്കിലും, 

വൈഷ്ണ്ുവിയായും ത്രിഗുണാത്മികയായുമിരിക്കുന്ന__യാതൊന്നിന്െറ വശമായി 

സകലജഗത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുപോ, യാതൊന്നാല് മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടു ലോ 

കം സ്വാത്മാവായ വാസുദേവനെ അറിയുന്നില്ലയോ, അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന__ 

എ൪െറ മായയെ വശീകരിച്ചിട്ടു ഞാന് സ്വമായാശക്ത്യാ അവതാരം ചെയ്യുന്നു, 

ദേഹത്തോടുകൂടിയവനായി ജനിച്ചുവനെപ്പ്യോലെയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് പരമാ 

ത്ഥത്തീല് ലോകംപോലെ ജനിക്കുന്നില്ല. 

ആ ജന്മം എപ്പോഴാണ്? എന്തിനായിട്ടാണ് ? പറയുന്നു:__ 

൭. യദാ യദാ ഹി ധമ്മസ്ൃ ഗ്ലാനിഭവതി ഭാരത 

അഭൂത്ഥാനമധമ്മസ്യ തദാത്മാനം സ്റജാമൃഹം. 

ഹേ ഭാരത-അല്പയോ ഭരതവംശജ, യദാ യദാ ഹി-ഏതേതു കാലത്തിലാണ്”, ധ 

മ്മസ്ൂ)1--ധമ്മത്തിന്ന്', ഗ്ലൂാനി$-ഹാനിയും, അധമ്മസൂ)3--അധമ്മത്തിന്ന് , അഭ്ുത്ഥാനംട 

അഭിവൃദ്ധിയും (ആധിക്യവും, ഭവതി ഉണ്ടാകുന്നത് , തദാ--അപ്പ്യോഠം, ആത്മാനം35പ്രാ 

ണികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നും നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നും യോഗ്യമായ ദേഹത്തെ, അഹം: 

ഞാന്, സ്തൃജാമിടസൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ ഭരതവംശജ, ഏതേതു കാലത്തില് (വണ്ണാശ്രമ)ധമ്മത്തിന്നു 

५०२१९०१० അധമ്മത്തിന്നഭിപൃദ്ധിയുമുണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോം ഞാ൯ (സ്വമായ 

കൊണ്ടു) തന്നെത്താന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 
ു छ <) 0 0; ् 6 (ശം_ഭാ) വണ്ണാശ്രമാദിലക്ഷണമായും പ്രാണികറംക്ക് അഭ്ൃദയത്തി 

നും മോക്ഷത്തിന്നും സാധനമായുമിരിക്കുന്ന ധമ്മത്തിന്ന് ഏതേതു കാലത്തില് 

[ശ_.സ] 1 വണ്ണാശ്രമികഠംക്ക് അഭ്ളൂദയനിഃശ്രേയസസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട്' അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ട 

തായ വൈദികധമ്മങ്ങം. 

മ സകല അനത്ഥങ്ങറാംക്കും ഹേതുവായ അധമ്മത്തിന്െറ സകലവണ്ണാശ്രമങ്ങളിലുമുള്ള 

ഉത്പത്തി. 

3 ധമ്മാധമ്മങ്ങളുടേയും അവയോടുകൂടിയവരുടേയും അനുഗ്രഹത്തിന്നും നിഗ്രഹത്തിന്നും 

യോഗ്യമായ ദേഹത്തെ (എന്റെറ മായകൊണ്ട് ). 

4 സവ്ൃനിയന്താവായും ഈശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന ഞാന്. 
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൧൩൪ ശീമധ്ഗചല്ഗീ ത 

ഹാനി വരുന്നുവോ, അധമ്മ.ം ഏതേതു കാലത്തിലുത്ഭവിക്കുന്നുവോ, അപ്പോഴെ 

ല്ലാം ഞാന് സ്വമായകൊണ്ട് അവതാരംചെയ്യുന്നു. 

എന്തിനുവേണ്ടി* _ 

൮. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ് കൃതാം 

ധമ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. 

സാധൂനാം സ്വയമ്മത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ, പരിത്രാണായ രക്ഷയ്ക്കായിക്കൊ 

ണ്ടും, ദുഷ് കൃതാം-ദൂഷ്ടുകമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ, വിനാശായ ചംനാശത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുംം 

ധമ്മസംസ്ഥാപനാത്ഥായ$ടധമ്മത്തെ നിലനിത്തുന്നതിന്നായിക്കൊണ്ടും, യുഗേ ९४८८०862 

താതവസരത്തില് (അതാതു യുഗത്തില്), സംഭവാമിഞാനവതാരംചെയ്യുന്നു. 

സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നും. ഭുഷ്ടുന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, ധ 

മ്മത്തെ നിലഠിത്തുന്നതിന്നും ലേണ്ടി ഞാ൯ യൃഗംതോവും അവതാരം ചെ 

യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സാധുക്കഠം.സന്മാഗ്ഗത്തില് സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നവര്. ശേഷം 

റ്്ുവ്ഠ. 

(ശ്രി) ഈശ്വരന്െറ ഈവിധമുള്ള ജന്മകമ്മങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഫലത്തെ പറയുന്നു. 

൯, ജന്മ കമ്മ ച മേ ഭിപ്യമേവം യോ വേത്ത। തത്ത്വതഃ 

തൃക്ത്വാ ദേഹം പുനജ്ജന്മ നൈതി മാമേതി സോജ്ജുന. 

ഹേ അജ്ജുന-അല്പയോ അജ്ജുന, ടിവ്ൃയം--അലൌകികമായ, മേ-എന്െറ, ജ 

ന്മ-(സ്വേച്ചുപോലെയുള്ള) അവതാരത്തേയും, കമ്മ ചടധമ്മപാലനരൂപമായ കമ്മത്തേ 

യും, = ९०४०0108, ഏവം തത്ത്വതഃ-ഇപ്രകാരം ശരിയായി (പരാനുഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടി 

എന്നിങ്ങിനെ), വേത്തിട അറിയുന്നുവോ, സഃടടഅവന്, ദേഹം-ദേഹത്തെ -(ദേഹാഭിമാന 

ത്തെ), തൃക്ത്വാ-ഉ പേക്ഷിച്ചിട്ട്ം പുനഃടപിന്നേയും, ജന്മംജന്മത്തെ (സംസാരത്തെ), ന 

ഏതിടപ്രാപിക്കുന്നില്പ. മാം-എന്നെ, ഏതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന. ടിപ്യമായ എനെറ അവതാരത്തേയും കമ്മത്തേ 

യും എവന് ഇപ്രകാരം ശരിയായി അറിയുന്നുവോ അവന് ദേഹാഭിമാനത്തെ ഉ 

പേക്ഷിച്ചുതിനെറശേഷം സംസാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ൯ എന്നെത്ത 

നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) എന്െറ അപ്രാകൃതമായും (പ്രകൃതിയില്യിന്നുത്ഭവിക്കാത്ത 

തായും) ഐശ്വരമായുമുള്ള ജന്മത്തേയും സാധുരക്ഷ മുതലായ കമ്മത്തേയും എവ 

നാണ്” മു൯പറഞ്ഞപ്രകാരം അറിയുന്നത് അവന് ഈ ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷി 2 

തിനന്െറശേഷം ഇനിയൊരു ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഹേ അളജ്ജൂന, അ 

വ൯ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവന് മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു എന്നത്ഥം. 

[ശ_സ] 1 പ്രാണന് പോയാലും സ്വധമ്മത്തെ തൃജിക്കാത്തവരാകുന്നു സാധുക്കറം. 

2, സകല അധികാരികളെക്കൊണ്ടും ശാസ്ര്രത്തെ അനുസരിച്ചു നിയമേന ധമ്മത്തെ ചെയ്യി. 

പ്പിക്കുന്നതുതന്നെയാണ്' ധമ്മസംസ്ഥാപനം. അതിന്നുവേണ്ടി. 

4 യൃഗംതോറുംടപിന്നേയും പിന്നേയും. 

4. സ്വമായ കൊണ്ട് തന്നത്താന് അവതാരം 6.94 2. 



1८४ 
४ ത്വാം അധ്യായം ൧൩.൫ 

ഈ മോക്ഷമാഗ്ഗം ഇപ്പ്പോളുണ്ടായതല്ല. ഇതു പണ്ടുതന്നെ ഉള്ളതകുന്നു:__ 

൧0. പിതരാഗഭയക്രോധാ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ 

ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൃതാ മത്ഭാവമാഗതാഃ. 

വീതരാഗഭയക്രോധാഃ-- ആശ, ഭയം, ക്രോധം, ഇവയെ ഉപേക്ഷിച്ചുവരായിം, മന്മ 

യാഃടമനസ്സ്റിനെ എന്നില്തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നവരായി, മാം-എന്നെത്തന്നെ, ഉപാശ്രി 

താഃഉപാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായി, ബഹവഃടഅനേകം പേര്, ജ്ഞാനതപസാഃ 

ജ്ഞാനംകൊണ്ടും തപപസ്സ്ുകൊണ്ടും, പൂതാഃ--പരിശുഭ്ധന്മാരായി മത്ഭാവം-എന്െറ സായു 

ജുത്തെ, ആഗതാഃടപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആശ. ഭയം. ക്രോധം, ഇവയെ ഉ.പേക്ഷിച്ചുവരും. മനസ്സിനെ എ 

ന്നില്തന്നെ വെച്ച്രിരിക്കുന്നവരും, എന്നെത്തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവരുമായ അ 

നേകം പേര് ജ്ഞാനംകൊണ്ടും തപസ്സ്റുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധന്മാരായി എന്റെറ 

സായുജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. (എനെറ ഈ ഭക്തിമാഗ്ഗം ഇപ്പ്യോഠം ഉള്ളത 

പ എന്നത്ഥം). 

(ശം_ഭാ) മന്മയാഃ-ബ്രഹ്മവിത്തുക്കാം__ഈശവര൯ വേറെ, തങ്ങ്റം 

വേറെ എന്ന ഭേദബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്. മാം ഉപാശ്രിതാഃ-പരമേശ്വരനായീരി 

ക്കുന്ന എന്നെത്തനെനെ പ്രാ പിച്ചിട്ടുള്ളവര്_കേവലജ്ഞാനനിഷ്ഠന്മാരെനത്ഥം. 

ഇങ്ങിനെയിരിക്കുനന അനേകംപേര് പരമാത്മവിഷയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തപ 
സ (> 2 9) 9 2 2 ൭ 2) സ്റ്റുകൊണ്ട ഉല്കൃഷ്ടമായ ശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവരായിട്ട്' മോക്ഷത്തെ പ്ര 

പിച്ചു. 
റി £) 

ജ്ഞോാനതപസാ? എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ട് (60048400 29९०) 6} 88 
നി (> ന ॥ റ 4) 

ന്ന) ജ്ഞാനനിഷ്ടയ്ക്ക് അന്യൃതപസ്സുകളുടെ അപേക്ഷയില്ലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

[ശര] “താന്ൃഹം വേദ സപ്വാണി? എന്നു മുതലായ ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ട്” വിദ്യാവിദ്യോപാ 

ധികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന *തത്താം? പദാത്ഥങ്ങളായ ജീവേശ്വരന്മാര് പ്രദശിപ്പിക്കപ്പെട്ട. അവിദ്യ 

യുടെ അഭാവംകൊണ്ട്' ഇശ്വരന് നിത്യൃശൂദ്ധനായി രിക്കുന്നു; ഈശ്വരപ്രസാദംകൊണ്ടു ലഭിച്ചിട്ടു 

88 ഇഞാനത്താല് ജീവന്െറ അജ്ഞാനം നശിക്കുന്നു; തന്നിമിത്തം നിതൃതൂഭ്ധനായ ഇരശ്വരന്ന്' 

ചിദംശമായിരിക്കുന്ന ജീവനോട് ഐകൃയമുണ്ടാകുന്നു; എന്നും (മേല്പറഞ്ഞ ശ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു) 

പറയപ്പെട്ട എന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

എന്നാല് അങഞ്ങയ്മ് രാഗദ്വേഷങ്ങം ഉണ്ട്. എന്തെന്നാല്, അങഞ്ങ്' ചിലക്ക്' (അങ്ങേ ശര 
{] +) ॥ ¶ि 

ണം പ്രാപിച്ചുവക്ക ) മാത്രമേ മോക്ഷം (ആത്മഭാവം) കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല 

(സകാമന്മാക്കു കൊടുക്കുന്നില്ല). ഇതിന്നു സമാധാനം പറയുന്നു:__ 
(1 ൧ 2 2 छट 2 മ 2 ൧൧. ഷു 221 (39 മാം പ്രപല്യന്തേ താംസ്തദഥവ ഭടാമ്ൃയഹം 

മമ വരത്മാനുവത്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാത്ഥ സവ്ൃശഃ. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, യേ-എവര്, യഥാ-ഏതുവിധം (കാമ്യയമായിട്ടോ 
४) റ] മാം ~) 0} ൭ 0 സി 2 0 2009 ~ സിഷ്ടരാമമായിട്ടോ), മാം-എന്നെ, പ്രപട്ട്യന്തേ-ഉപാസിക്കുന്നവോ (ഭട്കിക്കുന്നുവോ), താന്: 

അവരെ, തഥാ ഏവ-ആ വിധംതന്നെ (അവരാല് അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫലത്തെ ദാനംചെ 

യ്ക്കുകൊണ്ടുതന്നെ), അഹം--ഞാന്൯, ഭജാമി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. (യതഃ)-എന്തുകൊണ്െന്നാല് 

& [ശ_സ്] സകലവും ബ്രമ്മംതന്നെ എന്നിങ്ങിനെ എല്ലാ ദിക്കിലും (അകത്തും പുറത്തും) പ്രതൃഗ്ദദ 

രി ന ६ 

9 9 0) ത്ത ദശിക്കുന്നവര്. ഷ്ട) എപ്പോഴ്ം ഏകത്വത്തെ ഭ 



र 
५.९४ ग 

൧൩൨൬ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

മനുഷ്ട്യാഃ--എല്ലാ മനുഷ്യരും, മമ വര്ത്മ-എനെറ ഭജനമാഗ്ശുത്തെ, സവൃശാഃ-എല്പാ വിധത്തി] 
ലും, അനുവത്തന്തേ-അനുസരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന., അവര് ഏതു വിധം എന്നെ ഉ പാസിക്കുന്നുപോ 
അവരെ ആ  വിധംതന്നെ ഞാന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്. 
എല്ലാ മനുഷ്യരും എനെറ ഭജനമാഗ്ലത്തെ സവ്വപ്രകാരത്തിലും അനുസരി 
ക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) മനുഷ്യര് ഏതു പ്രകാരം, എന്തുപ്രയോജനത്തോടുകൂടി, എന്തു 
ഫലത്തെ ഇകച്ഛിച്ചിട്ട് എന്നെ ഉ.പാസിക്കുന്നുപോ അപ്രകാരത്തില് ആ ഫല 
ത്തെ കൊടുത്തു ഞാ൯ അവരെ അയഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, അവര് 
മോക്ഷത്തെ ഇക്ഛിക്കുന്നില്ല. ഒരുപനില്തന്നെ ഫലേച്ഛൂയും മോക്ഷേച്ഛുഷും ഒ, 
ന്നിച്ചിരിക്കുന്ന തല്ല. അതിനാല് ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നവക്ക് ഇഷ്ടഫലത്തെ 
കൊടുത്തും, എന്നാല് ഫലത്തെ ഇച്ഛ്ിക്കാത്തവരും ശാസ്ര്മോക്തകമ്മങ്ങളെ , യ 
ഥാവിധി ചെയ്യുന്നവരും മോക്ഷേഛ് ശുക്കതുമായവക്കു ജ്ഞാനത്തെ കൊടുത്തും, 
സവ്വകമ്മങ്ങളെ സന്മൃസിച്ചിട്ടുള്ള പരും മോക്ഷത്തെത്തന്നെ ഇച്ഛിക്കുന്നപരുമാ 
യ ജ്ഞാനികറാക്കു മോക്ഷത്തെ കൊടുത്തും, അപ്രകാരംതനെ ദീനന്മാരായി 
രിക്കുന്നപരുടെ ദീനഭാവത്തെ തീത്തും, ഇങ്ങിനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തില് ആ 
രെല്ലാം എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നുപവോ അവരെ ०)&}2० അതാതു വിധത്തില് 
ഞാ൯ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. എന്നാല് ഞാ൯ ആരേയും രാഗദ്വേഷം 
നിമിത്തമോ അജ്ഞാനംനിമിത്തമോ അനുഗ്രഹിക്കു ന്നില്ല. 002010५ 0९2} 
ലുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനായ എന്റെറ മാഗ്ത്തെ സഡ്യപ്രകാരേണ മനുഷ്യര് 
അനുസരിക്കുന്നു. ഓരോരോ ഫലേച്ചഛുന്ിമിത്തം അതാതു കമ്മങ്ങളില് അധികാ 
രികളായി പ്രയത്തംചെയ്യുനപരാരോ അവരാകുന്നു മനുഷ്യർ എന്നാണ്” ഇ 
വിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. 

ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയ്തു' രാഗാദിഭോഷമില്ലായെങ്കില്,. അങ്ങ്? സകലപ്രാണികളേ. 
യും ഒന്നുപോലെ അനുഗ്രഹി പ്പാനിച്ഛുിക്കുന്നവനും, സവ്വഫലങ്ങളേയുമവക്ക കൊടുപ്പാന് സാമത്ഥ്ൃ 
മുള്ളവനുമാകയാല്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് “സപ്പവും വാസുദേവ൯ന്തന്നെയാണ്” എന്ന 
ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി മോക്ഷേഛ് ശുക്കളായി ഭവിച്ച്” അങ്ങേത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? ഇതി 
നുള്ള കാരണം കേട്ടാലും: 

൧൨. കാംക്ഷന്തഃ കമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേപതാഃ 
ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിഭപതി കമ്മജാ. 

ഇഹ-ഈ ലോകത്തില്, കമ്മണാം-കമ്മങ്ങളുടെ, സിദ്ധിം--ഫലത്തെ, കാംക്ഷ 
ന്തഃടഇച്ചഛിക്കുന്നവര്, ദേവതാഃ ഇന്ദ്രാദിദേവതകളെ (തന്നെ), യജന്തേ ആരാധിക്കുന്നു. ഹി: 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, മാനുഷേ ലോകേടമനുഷ്യയലോകത്തില്, കമ്മജാ--കമ്മംകൊണ്ടുണ്ടാ 
കുന്ന, സിദ്ധിഃടഫലം, ക്ഷിപ്രം-വേഗം, ഭവതി ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഈ ലോകത്തില് കമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ഇക്ഛിക്കുന്നപര് ഇന്ദ്രാദിദേ 
വതകളെ. ആരാധിക്കുസു. എന്തുകൊണ്ടെസാല്. മനുഷ്യ്യലോകത്തില് കമ്മ 
ലം വേഗമുണ്ടാകന്നു. 



(९ 
രാം അധ്യായം ൧൩൭ 

(८९८०-8) കമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ®. {13812010 ഈ ലോകത്തിങ്കല്, 

22120 അഗ്നി മുതലായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രുതി ഇപ്രകാരം പഠ 

യുന്നു:__“അഥ യോന്യ്യാം ദേവതാമുപാസ്തേന്നേ ാസാവന്യ്യോഹമസ്മിതി നസ 

വേദ യഥാ പശുരേവം സ ദേവാനാംയാതൊരുവനാണ്” “അദ്ദേഹം എന്നില് 

നിനന്യനാകുന്നു. ഞാനദ്ദേഹത്തില്നിന്നന്യനാകുന്നു? എന്നു വിചാരിച്ച് 

അന്യമായ ദേവതയെ ഉ.പാസിക്കുനത് അവന് യഥാത്ഥത്തെ അറിയുന്ില്ല. 

^ 1८2) (002०9195) ഏന്നപോലെയാകുന്നു അവന് ദേവന്മാക്ക് (ബ്ല. ആ. ഉ. ൧. 

ര്. ൧0). & 

എന്തെന്നാല്. ഭിന്നദേഖതകളെ ആരാധിക്കുന്ന ഫലേഛ് ശുക്കഠാക്ക് 

ഈ മനുഷ്യലോകത്തില് കമ്മഫലം ശീഘ്രം സ്ഭ്ധിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യലോക; 
ത്തിന്നാണ്” കമ്മാധികാരം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ 

ലോകേ” എന്നുള്ള വിശേഷണംകൊണ്ട് അന്ലോകങ്ങളില്ം കമ്മഫലസിദ്ധി 

യുണ്ടെന്നു ഭഗവാന് സ്മൂചിപ്പ്റിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ മനുഷ്യലോകത്തില് മാ 

ത്രമേ വണ്ണാശ്രമാദികമ്മങ്ങഥം ഉള്ള എന്ന് ഒരു വിശേഷമുണ്ടു്. അങ്ങിനെ 

വണ്റ്റാശ്രമാദ്യധികാരികളായവക്കു കമ്മങ്ങളുടെ ഫലസിദ്ധി വേഗമുണ്ടാകുന്നു. 

മനുഷ്യലോകത്തില് മാത്രമേ വണ്ണാശ്രമാദികമ്മങ്ങംക്ക്' അധികാരമുള്ള, മറെറ ലോകങ്ങ. 

& 16116}; എന്ന നിയമം എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു?__ അല്ലെങ്കില് ചോദ്യം ഇങ്ങിനെയാകാം:__വണ്ണാശ്രമാ 

ദിഭേദങ്ങളാല് വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് “സവ്വപ്രകാരേണ ०580 മാശ്ശത്തെ അനുസരിക്കുന്നു” 

എന്ന് അങ്ങ്” പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മറെറാരുവന്െറ മാശ്ശുത്തെ പിന്തുടരാതെ. 

നിയമമായിട്ട്' അങ്ങയുടെ മാഗ്ശത്തെ മാത്രം അന്വത്തിക്കുന്നത്? പറയുന്നു :__ 

൩. ചാതവണ യാ സഷ്യം ഗണകമ്മപീഭാഗശഃ ൧ തുവണ്ണുപ്ം ക സ്പ ¢ ८2 

തസ്യ കുത്താരമപി മാം വിഭ്ധ്യകത്താരമവ്യയം. 

ഗുണകമ്മവിഭാഗശഃ-ഗുണങ്ങളുടേയും കമ്മങ്ങളുടേയും വിഭാഗംകൊണ്ട്', ചാതുവ: 
% റ > 20 ~~ 2 अः 1] प ിന്ന് @ , शि പ)ം-നാലു വണ്ണുങ്ങഠം, മയാ--എന്നാല്, സൃഷ്ടംടസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട. തസ്ൃയ--അതിന്ന്' (ഗണക 

മ്മവിഭാഗമായ ആ സൃഷ്ടിക്ക് ), കത്താരം അപിടകത്താവാണെങ്കിലും, മാം--എന്നെ, അക 

ത്താരം--(സ്തൃഷ്ടികായ്യത്തില്) അകത്താവായും, അവ്വയയംടവൃയയമില്ലാത്തവനായും, വിദ്ധിടഅ. 

റിയുക. 
9 म र (ബ്രാഹ്മണന്, ക്ഷത്രിയ൯, വൈശ്യ൯, ശുദ്ര൯ എന്ന) നാലു 0.63 

< 2) ൭ 2 0) റാ ४) 1) ൧൭ മഠം ഗുണകമ്മങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തെ അനുസരിച്ച്, എന്നാല് സ്തൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട. 

ഞാന് അതിന്നു കത്താവാണെങ്കിലും (പരമാത്ഥത്തീല്) എന്നെ അകത്താവാ 

४० വ്യയമില്ലാത്തവനായും അറിഞ്ഞാലും. 

(ശം ഭാ) ഗുണവപിഭാഗത്തേയും കമ്മവിഭാഗത്തേയുമനുസരിച്ചു നാല. 
॥ നി | 1} 

ണ്ണ ഈ യിരിക്കുന്ന എന്നാല് സ്തൃഷ്ടരിക്കപ്പെട്ട. 4€ബ്രാഹ്മണോസ വണ്ണുങ്ങളൂ.ം ശ്വരനായിരക്കു ക വ്യ 1 5 ബ്രാഹ്മണോസ്യ 

മുഖമാസില്.ബ്രാഹ്മണന് അദ്ദേഹത്തിനെറ മുഖമായ ഭവിച്ചു? (പുരുഷസ്ദക്തം) 

& (ആ) നാം ഏതുവഡ്രകാരമാണ്' (കൃഷ്യാദികളില്)കന്നുകാലികളെക്കൊണ്ടെ നുകം വലിപ്പിച്ച' 

ഉപജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദേവന്മാർ അജ്ഞനായവനെക്കൊണ്ടു യാഗാദികമ്മങ്ങളെ ചെ. 

യക്കിപ്പിച്ചുപജീവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 



൧൩൮ ന്ന 

എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്രുതിപാക്യങ്ങഠം ഇതിന്നു പ്രമാണം. ഗുണങ്ങറം, സത്ത്വം 

രജസ്സ് > തമസ്സ് എന്നിവയാകുന്നു. സത്ത്വഗുണപ്രധാഠാനായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മ 

ണന്നു കമ്മങ്ങറം. ശമം ദമം തപസ്സ്സ് മുതലായവയാകുന്നു. സത്ത്വഗണം അ 

പ്രധാനമായും രജോഗുണം പ്രധാനമായുമിരിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്നു കമ്മങ്ങറം, 

ശെൌയ്യും തേജസ്റ്റ് മുതലായവയാകുന്നു. രജോഗുണം പ്രധാനമായും തമോഗുണം 

അപ്രധാനമായുമിരിക്കുനന വൈശ്യയന്നു കമ്മങ്ങറം, കൃഷി കച്ചുവടം മുതലായ 

വയാകുന്നു. തമോഗുണം പ്രധാനമായും രജോഗുണം അപ്രധാനമാഷുമിരിക്കു 

ന്ന ശുദ്രന്നു കമ്മം ശുശ്രുഷതന്നെയാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഗുണകമ്മങ്ങളുടെ വി 
ഭാഗത്തെ അനുസരിച്ചു ചാതുവ്ൃണ്ണുപ്യം എന്നാരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എന്നത്ഥം. 

ചാതുവ്ൃണ്ണുപ്യം അന്യയലോകങ്ങളിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്” “മാനുഷേ ലോകോ? 

എന്ന വശേഷണം. 

“എന്നാല് അങ്ങ്” ചാതു്ൃണ്ണുപ്യത്തിന്െറ സ്തൃഷ്ട്രിയായ കമ്മത്തിന്നു ക 
ത്താവാകയാതു അതിന്െറ ഫലത്താല് അങ്ങ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ 

തുകൊണ്ട് അങ്ങ് നിത്യമുക്തനും, നിത്യനായ ഈശ്വരനും, അല്ല്. 

ഇതിന്നു സമാധാനം ഭഗവാന് ^ 10९2072 _ - 

20९0090.) വഹാരത്തെ അനുസരി ച്ചു നോ 98&02 1200 ആ കമ്മത്തിന്നു 

ഞാന് കത്താവായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്ഥത്തില് എന്നെ അകത്താവാ 

യും അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ അവ്യയനായും, അസംസാരിയായും, അറി 

ഞ്ഞാലും. 

നീ എന്നെ ഏതെല്ലാം കമ്മങ്ങഥംക്കു കത്താവായി വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ കമ്മങ്ങംക്കൊ 

ന്നും ഞാന് പരമാത്ഥത്തില് കത്താവാകുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് 

൧൪. ന മാം കമ്മാണി ലിംപന്തി ന മേ കമ്മഫലേ റൂഹാ 

ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കമ്മഭിന്ന സ ബധ്യതേ. 

കമ്മാണിട(വിശ്വസ്ൃഷ്ടപ്യാദി) കമ്മങ്ങഠം, മാം-എന്നെ, ന ലിംപന്തിട(അവയില്) 

സക്തിയുള്ളവനാക്കിത്തിക്കുന്നില്ല. മേ-എനിക്ക്', കമ്മഫലേടകമ്മഫലത്തില്, സ് പൂഹാ 

നടഇച്ഛുയില്പ. ഇതി മാം-എന്നിങ്ങിനെ എന്നെ, യഃ അഭിജാനാതി--ആരറിയുന്നുവോ, സഃ: 

അവന്, കമ്മഭിഃം-കമ്മങ്ങളാല്, ന ബധ്ൃൃയതേ-ബന്ധിക്കപ്പെടന്നില്ല. 
¶ രി 5) 5) § २) 

എന്നെ കമ്മങ്ങറം സ്തൃശിക്കുന്നില്പ. എനിക്കു കമ്മഫലത്തില് ഇച്ചഛുഷു 

മില്ല. ഇങ്ങിനെ എന്നെ ആരറിയുന്നപോ അവന് കമ്മങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെ 

5719161 
റൂ <) റി | റി 

(ശം_ഭാ) എനിക്കു ദേഹാദിയെ ഉല്പാടിപ്പ്ിക്കുന്നതിന്നു കാരണമായ 
९) 4 १) ॥ । प റി 5) 

അഹങ്കാരമില്ലാത്തതിനാല് ആ കമ്മങ്ങറം എന്നെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ആവക 
$ ് | [1 5) ലയ 1) 

കമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളില് എനിക്കിച്ചയുമില്ല. എന്നാല് യാവചില സംസാ 
॥ 3) ॥  ] 

രികറാക്കാണ് ഞോന് കത്താ” എന്ന അഭിമാനവും, കമ്മങ്ങജിലും തല്ഫലങ്ങ 
^> |] 4 

21512) 51९० ഉള്ളത് അവരെ കമ്മങ്ങറം സ്തൃശിക്കുന്നു എന്നതു യൂക്തംതന്നെ. 
5) () ८) ലു 5) 2 | 

എനിക്ക്' അവ (पिप ००९० അഭിമാനവും) ഇല്ലാത്തതിനാല് എന്നെ കമ്മങ്ങം 



2) 
ത്വാം അധ്യായം ൧൩൯ 

സ്തൂശിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ വേറെ ഏതൊരുവനെങ്കിലും എന്നെ ആത്മാവായി 

്ടറിയുന്നവോ_ഞാന് കത്താവല്ല, എനിക്കു കമ്മഫലത്തില് ഇച്ഛുയില്ല, എന്നു 

റിയുന്നുവോ_ അവന് കമ്മങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവന്നും ദേഹാ 

ദ്യഠരംഭകങ്ങളായ (ദേഹാദിഞ്യ ഉ ല്പാഭിപ്പിപ്പാ൯ കാരണമായ) കമ്മങ്ങറം ഉ 

ഞഭാവുകയില്പ എന്നര്ഥം (അപനെറ കമ്മങ്ങറം ദേഹാദ്യാരംഭകങ്ങളായി ഭവി 
ക്കുന്നില്ല). 

“ഞാന് കത്താവല്ലം എനിക്കു കമ്മഫലത്തില് ഇച്ചുയുമില്ല? എന്നറിഞ്ഞിട്ട്_ 

൧൫. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കമ്മ പൂവല്വലൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ 

കുരു കമ്മൈവ തസ്ടാത്ത്വം പൃവ്വൈഃ ०15९० കൃതം. 

ഏവം ജ്ഞാത്വാ-ഇപ്രകാരം (അഹങ്കാരാഭികൂടാതെ ചെയ്യുപ്പെടന്ന കമ്മം ബന്ധ 

കരമായി ഭവിക്കുന്നില്പല എന്ന് ) അറിഞ്ഞ”, പുവ്വൈഃടപണ്ടുള്ള, മുമുക്ഷുഭിഃ--മോക്ഷേഛ് ശു 

ക്കളാല്, കമ്മ--കമ്മം, കൃതം-(മനഃശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു) ചെയ്യുപ്പെട്ട. തസ്മാല്--അതുകൊ 

ണ്ട്, പുപ്വൈഃ--പുവ്ൃന്മാരാല്, പൂവ്ൃതരംടപണ്ട്” (യൃഗാന്തരങ്ങളിലും), കൃതംചെയ്യപ്പെട്ടം 

കമ്മ ഏവട-കമ്മത്തെത്തന്നെ, ത്വം അപിടനിയ്യം, കുരു-ചെയ്യുക. 

ഇപ്രുകാരമറിഞ്ഞിട്ട പൂവ്യന്മാരായ മോക്ഷേഛ് ശുക്കളുംകൂടി കമ്മം ചെ 

യ്ക. അതുകൊണ്ടു പയ്യന്മാര് പണ്ടു ചെയ്തുപോന്നാപ്രകാരം നരിയ്ക്കും കമ്മത്തെത്ത 

നൊ (ആദ്യം) ചെയ്യുക. 

(ശം_ഭാ) ഇപ്രകാരമറിഞ്ഞിട്ട പൃവ്വന്മാരായ മുമുക്ഷുക്കളാല് കമ്മംചെ 

യൂപ്പെട്ട. അതുകൊണ്ടു നരിയ്ക്കും കമ്മത്തെത്തന്നെ ചെയൂണം. കമ്മം ചെയ്യാ 

തെ വെവതെയിരിക്കരുത്.. സന്യസിക്കയുമരുത്. നി ആത്മാവിനെ അറിയാ 

ത്തവനാണെങ്കില് ചിത്തശുദ്ധിക്കുചേണ്ടിയും, ആത്മതത്ത്വത്തെ അറദിയുനാവ 

നാണെങ്കില് ലോകസംഗ്രഹത്തിന്നുപേണ്ടിയും, കമ്മം ചെയ്യുണം. പുവ്വന്മാരാ 

യ ജനകാദികറാകൂടി പണ്ടു കമ്മം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഇയ്യിടെ തുടങ്ങിയതല്ല. 

ഇഹലോകത്തില് കമ്മം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതാവശ്യമാണെങ്കില് ഞാന് അങ്ങയുടെ വാക്കിനെ 

പ്രമാണി ച്ചുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. (അല്ലാതെ) പണ്ടു പൂവ്യയന്മാരാല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടണ്ട് എന്നു വിശേഷി 

പ്പിക്കുന്നതെന്തിനാണ് ?__ (ഇതിന്നു സമാധാനം ഭഗവാന് പറയുന്നു) കേംക്കു__എന്തെന്നാല് കമ്മ 

ത്തേയും അകമ്മുത്തേയും തിരിച്ചറിയുവാല് വളരെ പ്രസായമാകുന്നു.. എങ്ങിനെ? 

൧൬. കിം കമ്മ കിമകമ്മേതി കവയോപ്ൃത്ര മോഹിതാഃ 

തത്തേ കമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യല് ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാല്. 

കമ്മ കിംടകമ്ധം എങ്ങിനെയുള്ളത്', അകമ്മ കിംടഅകമ്മം എങ്ങിനെയുള്ളത്ം 

ഇതി അത്ര-എന്ന വിഷയത്തില്, കവയഃ അപിട:വിവേകികളുംകൂടി, മോഹിതാഃ--മോഹ। 

ക്കുന്നു. (അതഃ)-ഇതുഹേതുവായിട്ട്', യല് ജ്ഞാത്വാ-യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞ് (അനുഷ്ടി 

ച്ച്), അശുഭാല്-:സംസാരബന്ധമായ പാപത്തിൽനിന്ന്, മോക്ഷ്യസേംനീ മോചിക്കുമോം 
തല് കമ്മ: (അകമ്മ ചട ആ കമ്മത്തേയും അകമ്മത്തേയും, തേം-നിനക്ക്, പ്രവക്ഷ്യാമി. 
ഞാന് പറഞ്ഞുതരാം. 

കമ്മം ഏ്ഏതുപ്രകാരമാകുന്നു, അകമ്മം ഏതുപ്രകാരമാകുന്നു. എന്നി പി 
ഷിയത്തില് വിവേകികളുംകൂടി മോഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട യാതൊന്നിനെ ആ 



൧൪0 ശ്രിമത്ഭഗപല്ഗീത 

റിഞ്ഞു (അല്ലെങ്കില് അനു ०९)4 ` ) നീ സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു &0001) 69 
മോ ആ കമ്മത്തെ ഞാന് നിനക്കുപദേശിക്കാം. [ 

(ശം_ ഭാ) കമ്മം ഏത് ? അകമ്മം ഏതി? എന്ന വിഷയത്തില് ബുദ്ധി 
മാന്മാര്കൂടി മോഹിക്കുന്നു. അതിനാല് ഞാന് നിനക്കു കമ്മത്തേഷും അകമ്മ 
ത്തേയും ഉ.പദേശിച്ചുതരാം. അവയെ അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ നീ അശുഭമായി 
രിക്കുന്ന സംസാരത്തില് നിന്നു മോഫിക്കും. 

“കമ്മമെന്നു പറയുന്നതു ദേഹാദിചേഷ്ടയാകുന്നു. അകമ്മമെന്നത് അതിന്െറ അഭാവം 
വെറുതെയിരിക്കുകതന്നെ. ഈ കായ്യ്ത്തില് എന്താണ്” അറിവാനുള്ളത് എന്നു നീ വിചാരിക്കരുത്. 
എത്തുകൊണ്ണ്ടെന്നാല് പറയുന്നു: 

൧൭. കമ്മണോ ഹ്ൃപി ബോഭ്ധവ്യം ബോഭ്ധപ്യം ച വികമ്മണഃ 
അകമ്മണശ്ച ബോദ്ധവ്യം ഗഹനാ കമ്മണോ ഗതി. 

കമ്മണഃ (തത്ത്വം)ടവിഹിതവ്യ്യാപാരത്തിന്െറ തത്ത്വം (കമ്മത്തിന്െറ സ്വരൂപം), 
५००१०२०२ १}° (അസ്ലി)--അറിയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. വികമ്മണഃ ച അപി (തത്ത്വം) നി ഷിഭ്ധ 
വ്യ്യാപാരത്തിനെറ തത്ത്വവും (വികമ്മത്തിന്െറ സ്വരൂപവും), ബോഭ്ധവ്യം (അസ്തി ) = कणत) 
യപ്പെടേ ണ്ട താകന്നു. അകമ്മണഃ ച (തത്ത്വം )--അവിഹിതവ്വ്യാപാരത്തിന്െറ തത്ത്വവും 
(അകമ്മത്തിന്െറ സ്വരൂപവും), ബോദ്ധവ്യയം (അസ്തി) അറിയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ഹി-എ 
തുകൊണ്ടെന്നാല്, കമ്മണഃടകമ്മത്തിന്െറ (കമ്മാകമ്മവികമ്മങ്ങളുടെ], ഗതി തത്ത്വം 
(സ്വരൂപം), ഗഹനാ- അറിയപ്പെടുവാന് വളരെ ദൂഘടമാകന്നു. 

കമ്മത്ത നേയും, വികമ്മത്തിനേറയും, അകമ്മത്തിനേറയും. സ്വരൂ 
പം അറിയപ്പെടേ ണ്ട താകന്നു. എന്തെന്നാല്, അവയുടെ തത്ത്വമറിയുപാ൯ വ 
കരെ പ്രയാസമാകുന്നു. 

(ശം _ ഭാ) എന്തെന്നാല്, ശാസ്രൂവിഹിതമായ കമ്മങ്ങളെ പ്പററി അറി 
യേണ്ടതായി വളരെ ഉണ്ട്”. പ്രതിഷിദ്ധമായ കമ്മങ്ങളെപ്പുററിയും അറിയേണ്ട 
തായിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ ശൂഷ്ണ്ിഭാവമായ അകമ്മത്തെപ്പുററിയുമറിയേണ്ട 
തായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെസനാല്. കമ്മാകമ്മവികമ്മങ്ങളുടെ യഥാതഥമായ 
തത്ത്വത്തെ അറിവാന് വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. 

എന്നാല് അങ്ങ് എനിക്കു പറഞ്ഞുതരാമെന്നു വാശ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അറിയവ്റെടേണ്ടതുമാ 
യ ആ കമ്മാദികളുടെ തത്ത്വം എന്താകുന്നു? പറയുന്നു 

൧൮. കമ്മണ്യകമ്മ യഃ പശ്യേദകമ്മണി ച കമ്മ യഃ 
സ ബുദ്ധിമാന് മനുഷ്ഷ്യേഷ്യ സ യുക്തഃ കൃല്സ്തുകമ്മകടല്. 

ക കമ്മണി--കമ്മത്തില് (ദേഹേന്ദ്രിയാടിപ്യ്യാപാരമുള്ളപ്പോഴും), അകമ്മ-കമ്മാഭാവ 
ത്തെ (ദേഹാഭിവ്ൃൃതിരിക്തമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നു സ്വാഭാവികമായ നൈഷ്കമ്മയത്തെ 
ത്തന്നെ, യഃ പശ്യേല്--എവന് കാണുന്നുവോ, (തഥാ )ടഅപ്രകാരംതന്നെ, അകമ്ലണി 
ചടഅകമ്മത്തില് (ജഞാനരഹിതമായ കമ്മത്യാഗത്തില്), കമ്മം--കമ്മത്തെ, യ (പശ്യേല്) 
എവന് കാനണെന്നുവോ, സഃ-അവന്൯, മനുഷ്ഷയേഷു-(എല്ലാ) മനുഷ്യരിലുംവെച്ച്", ബുഭ്ധി 
മാ൯ടപണ്ഡിതനാകുന്നു. കൃല്സ്ത്കമ്മക്ടല്ം“സകലകമ്മങ്ങളേയും ചെയ്യുന്നവന് (യറ്ൃച്ഛാ 
പ്രാപ്ലങ്ങളായ ആഹാരാദിസകലകമാ ങ്ങളേയും ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും), സഃ--അവന്, 
യുക്തഃ-മനസ്സ്രമാധാനത്തോടു കൂടിയ യോഗിയായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. 



(©| 
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കമ്മത്തില് അകമ്മത്തേയും, (അപ്രകാരംതന്നെ) അകമ്മത്തില് കമ്മ 
ത്തേയും, ആര് കാണുന്നുപോ അപ൯ എല്ലാ മനുഷ്യരിലുംവെച്ച്' ബുഭ്ധിമാനാ 
കുന്ന. അവന് സകലകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനും. (എങ്കിലും) മനസ്സമാധാനമു 
28. യോഗിയും, ആകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് കമ്മം __വ്യാപാരമാത്രം. ആ 
കമ്മത്തില് കമ്മാഭാപത്തേയും. കമ്മാഭാവത്തില് കമ്മത്തേയും.: ആര് കാണുന്നു 
വോ._എന്തെന്നാരു, പ്രവൃത്തി എന്നും നിപ്പത്തി എന്നും നാം പറയുമ്പോറം 
ഒരു കത്താവിനെ ആദ്ദം കല്ലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (പ്രവൃത്തിഷും നിപ്പത്തിഷും 
ഒരു കത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചു നിലൂഴുന്നു). പരമാത്ഥവസ്തുവിനെ പ്രാപി 
ക്കാതെ അവിദ്ദ്രാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോറം മാത്രമേ പ്രപൃത്തി എന്നും പ്രവൃത്തി 
ചെയ്യുന്നവന് എന്നും മറവുമുള്ള സകലവ്യവഹാരവുമുള്ള. അതിനാല്, അകമ്മ 
ത്തില് കമ്മത്തേയും, കമ്മത്തിലകമ്മത്തേയും. ആര് കാണുന്നുപോ;ഃ__അപന് 
മനുഷ്യരില്വെച്ച്” ബൃഭ്ധിമാനാകുന്നു. അപ൯ യോഗിയും, സകലകമ്മത്തേയും 
ചെയ്തിരിക്കുന്നവനും. ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെ, കമ്മത്തില് അകമ്മത്തേയും., അക 
മ്മത്തില് കമ്മത്തേഴും കാണുന്നപ൯ സ്ത തിക്കപ്പെടുന്നു. 

പുവ്ൃപക്ഷം__എന്താണിങ്ങിനെ പിരുദ്ധമായി പറയയനനതി? കമ്മ 
ത്തില് കമ്മാഭാവത്തേയും. കമ്മാഭാവത്തില് കമ്മത്തേയും ആക്കു കാണുവാന് ക 
ടിയും? ഒരിക്കലും കമ്മം അകമ്മമാവുകയോ അകമ്മം കമ്മമാവുകയോം. ചെ 
യക്രയില്ല. ഒരുവ൯ ഈ വിരുദ്ധമായതിനെ ഫഎങ്ങിനെ കാണുന്നു? 

സമാധാനം.__പരമാത്ഥത്തില് കമ്മമല്ലാത്തതു ലോകത്തില് മുഡ്ഥ 
ായവന് കമ്മമായി തോന്നുന്നു. അപ്രുകാരംതനെ കമ്മത്തെ അകമ്മമാ 
യും തോന്നുന്നു. അതിനാല് അവയുടെ യഥാത്ഥത്തെ മനസ്സ്സിലാക്കുന്നതിന്നു 
വേണ്ടി ഭഗവാ൯ :കമ്മണ്യയകമ്മ യഃ പശ്യേല്.....? എന്നിങ്ങിനെ പറയുന്നു. 
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമില്ല. കമ്മാകമ്മങ്ങളെ ഇപ്രകാരം 
അറിയുന്നവന് ബുദ്ധിമാനാണെന്നും., അവയുടെ (കമ്മാകമ്മങ്ങളുടെ) സ്വര 
പത്തെപ്പു ററി അറിയേണ്ടതായി വളരെ ഉണ്ടെന്നും, ഭഗവാ൯ പറഞ്ഞതുകൊ 
ണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നതു യഥാത്ഥമായിട്ടുള്ളതുതന്നെയായിരി 
८96672०. “യല് ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാതയാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാല് 

#)। ति 3] @ ലി 1) > 
ടി 5) നി അശുഭത്തില്നിന്നു മോചിക്കും (അ. ठ. ഗ്രോ. ൧൬) എന്നും പറഞ്ഞിര് 

ക്കുന്നു. വിപരിതജ്ഞാനംകൊണ്ട്” അശുഭത്തില് നിന്നു മോചി ക്കുന്നതുമല്പ. 
അതുഹേതുവായിട്ട്, സകലപ്രാണികളും കമ്മാകമ്മങ്ങളെപ്പററി പിപരീതമാ 
യി ഗ്രഹീ ച്ചിരി ക്കുന്നതിനാല് ആ പിപരിതധാരണയില്നിന്ന് അവ ര നി 
വത്തിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാന് “കമ്മണ്യകമ്മ യഃ പ 
(1 । # (ആ) പരമാത്ഥവസ്തുവിനെ പ്രാപ ക്കുന്നതിന്നു മുസൃമാത്രമേ പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയുമുള്ള. അവ 
തല്പ്രാപ്തിക്ക്' സാധനങ്ങളാകുന്നു. അതിനാല് വ്രവൃത്തിയില് എസപോലെ നിവൃത്തിയിലും കമ്മ 
ത്തെ ആര് കാണുന്നുവോ. 

19 # 
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ശ്യേതു? എന്നു പറഞ്ഞത് . ഇവിടെ, ബദരഫലങ്ങറം ഒരു പാത്രത്തിലിരിക്കു 

ന്നതുപോലെ അക്മ്മം കമ്മത്തിലിരിക്കുന്ന എന്നു പറവാന് പാടില്ല. അപ്ര 

കാരംതന്നെ കമ്മം അകമ്മത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നും പറവാന് പാടില്ല. എ 

ന്തെന്നാല്. അകമ്മമെന്നതു കമ്മത്തിനെറ അഭാവം മാത്രമാകുന്നു. അതുകൊ: 
ൂ ൂ 9) ലി] 1} 5 )) ണ്ട കമ്മാകമ്മങ്ങളെ ജനങ്ങം തെററിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു_മരിചികയില് ജലവും. 
9) 1) )) ¦ } ५ & 0 4) © 0൭ റാ മുത്തുശ്ലീപ്പിയില് വെള്ളിയും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ജനങ്ങാം ഒന്നി 

) | 
നെ മറെറാന്നായി തെററി ധരിക്കുന്നു; (എന്നായിരിക്കണം ഭഗവാന്െറ അഭ 

പ്രായം). 

പൃവ്വപക്ഷം_കമ്മം എല്ലാവക്കും എപ്പോഴും കമ്മംതന്നെയാകുന്നു. അ 

തു മറെറാനായി ഒരിക്കലും ആക്കും തോന്നാറില്ല. 

സമാധാനം __ അങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, ഒരു കപ്പല് പോകു 

മ്പോഠം അതിലിരിക്കുന്ന ഒരുവന്നു കരയഷ്ക്തു നില്ലചുന്ന അചലങ്ങളായ വൃക്ഷ 

® (തെറ की) പ്രതികൂലമായി ചലിക്കുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ൩ 

മ്മുടെ ദൂഷ്ടിക്കു"ഗോചരമായിട്ട് അതിഭ്ൂരത്തായി ഒരുവന് നാടക്കുന്നുവെങ്കിലും 

അപന് ഇളകന്നില്ലെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഇപിടെ ക 

മ്മാഭാവത്തില് “ഞാ൯ ചെയ്യുന്നു? എന്ന കമ്മദശനവ്യം, കമ്മത്തില് അകമ്മദ 

ശനവും.: യാതൊന്നുകൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്നത് ആ പിപരിതബുദ്ധിയെ നി 

രാകരിപ്പാ൯വേണ്ടിട്ടാണ്” :കമ്മണ്യകമ്മ യഃ പശ്യേദകമ്മണി ച കമ്മ യ$ എന്നു 
ഭഗവാന് പറയുന്നത്. 

ഈ പ്രതിപചഈത്തിന്നു സമാധാനം ഭഗവാന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട 

ണ്ടെങ്കിലും വിപരിതജ്ഞാനംകൊണ്ടു ‰ 0265300 പിന്നേയും പിന്നേയും മോഹി 

ക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്' പല പ്രാവശ്യവുമുപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തത്ത്വത്തെ മറന്നു 

പിനോയും പിന്നേഷും മിഥ്യയായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. # 

അതിനാല്, പരമാത്ഥവസ്യ് അറിയപ്പെടുവാന് വള്രെ പ്രയാസമാകുന്നു എന്നു 

കണ്ടിട്ടും ഭഗവാ൯ അതിന്നു പിന്നേയും പിന്നേഷും സമാധാനം പറയുന്നു. 

ആത്മാവിങ്കല് കമ്മാഭാവം ശ്രുതികൊണ്ടും സ് മൂതികൊണ്ടും സ്്യായംകൊണ്ടും 

പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. : അപ്യക്തോയമചിത്ത്യോയം? (ആ. ൨. ശ്രോ. ൨൫) നേ 

ജായതേ മ്രിയതേ? (അ. ൨. ശ്രോ. ൨0) എന്നും ००८२288 ദ്ല്രോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് 

ഇവിടെ ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്നു മേലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഈ തത്ത്വ 

ത്തെ പ്രദശിപ്പ്ിക്കുന്നതാണ്. അകമ്മത്തില് __കമ്മരഹിതമായിരിക്കുന്ന ആ. 

ത്മാവിങ്കല്_വിപരീതമായി കമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നതു മനസ്സിന്െറ സഹജമായ 

ഒരു ധമ്മമാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ടാണ് വിദ്വാന്മാര്കൂടി കമ്മമിന്നത്”, അ 

കമ്മമിന്നത' എന്നു തിരിച്ചറിയാതെ മോഹിക്കുന്നത്. ദേഹേന്ദ്രീയങ്ങളെ ആ 

ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മത്തെ, ജനങ്ങഥം മൌഡ്യയമായി ആത്മാവില് ആരോപി 
ടം പ നം 
# (ആ) പിന്നേയും മിഥ്യാപ്രസംഗത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആത്മാവിന്നു സക്രിയത്വം കല്ലിക്കുന്നു. 



/८ 3 
ठ _ 90 അധ്യായം ൧൪൮൩. 

ചിട്ട “ഞാന് ചെയ്യുന്നവ൯; ഇത്” എനെറ കമ്മം; ഈ കമ്മത്തിനെറ ഫലം 

എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം? എന്നിങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ 

കമ്മത്തിനെറ അഭാവവും ദേഹത്തിന്നും മനസ്സ്ിന്നുമാണ്. ആ അ വസ്ഥയി 

ലീരിക്കുന്നപ൯ “ഞാന് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട” ആയാസംകൂടാ 

തേയും കമ്മംകൂടാതേയും എനിക്കു സുഖമായിരിക്കാം? എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ക 

മ്മാഭാവംകൊണ്ടു (ദേഹത്തേയും മനസ്സിനേയും ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്യാപാര 

ത്തിനെറ ഇല്പായയകൊണ്ടു) ഈ സുഖത്തെ ജനങ്ങഥം മൌ ഡ്്യമായി ആത്മാവില് 

ആരോപിച്ചു 4“ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല; ഞാന് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായിരി 

ക്കുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വിപരിതജ്ഞാനത്തെ കജയുവാനാ 

യിട്ടാണ് ഭഗവാന് “കമ്മണ്യയകമ്മ യഃ പശ്യേല്? എന്നു പറഞ്ഞതും. 

ദേഹത്തേയും മനസ്സിനേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മം കമ്മമായിത്ത 

ന്നെയിരിക്കുന്നു. ആ കമ്മത്തെ ജനങ്ങളെല്പാവരും കമ്മരഹിതനായി അവി 

ക്രീയനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവില് ആരോപിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ടാണ് പ 

ണ്ഡിതനുംകൂടി “ഞാന് ചെയ്യുന്നു? എന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനാല് യാ 

തൊരുവ൯ കമ്മത്തില് അകമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നവോ__ (എന്നുവെച്ചാല്) നദിതി 

രത്തു നിലൂ്ുന്ന വൃക്ഷങ്ങറംക്കു (കപ്പുലിലിരിക്കുന്നവന്നു) വിപരീതമായി ഗതിഷ 

ണ്ടൈന്നു തോന്നുന്നതല്ലാതെ പരമാത്ഥമായി ഗതിയില്ലാത്തതുപോലെ, ആ. 

ത്മാ കമ്മത്തോടുക്ൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നതു ലോകപ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും പരമാത്ഥ 

മായി ആത്മാ കമ്മരഹിതനാണെന്ന് ആരറിയുന്നുപോ, അപ്രകാരംതന്നെ അ 

കമ്മത്തില് യാതൊരുവ൯ കമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നചോ__യാതൊരുവനാണ് അ 

കമ്മത്തേയും കമ്മമായി വിചാരിക്കുന്നത് _എന്തെന്നാല്, അകമ്മമെന്നതു കാ 

യയൂകരണങ്ങളുടെ (ദേഹത്തിനേറയും മനസ്സ്റിനേറയും) വ്യാപാരത്തിന്െറ ഇല്ലാ 

യൂയാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അകമ്മവും കമ്മംപോലെതന്നെ, ആത്മാ 

വില് ആരോപിക്കപ്പെടുമ്വോഠം “ഞാന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കു 

12 ഞാ൯ സുഖിയാകുന്നു?” എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അഹംകാരബുൃദ്ധിക്കി അ 

ത് (അകമ്മം) ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. (കമ്മാഭാവമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു 

ഈ അവസ്ഥയില് കമ്മത്തെ ആര് ദശിക്കുന്നുപോ എന്നു താല്പയും). ഇപ്ര 

കാരം കമ്മാകമ്മങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തെ ആര് തിരിച്ചറിയുന്നുപോ അവന് മനു 

ഷ്യയരില്വെച്ച് പണ്ഡിതനാകുന്നു. അവന് യോഗിയും സകലകമ്മത്തെ ചെ 

യ്കവനുമാകുന്നു_അപന്൯ അശുഭത്തില്നിന്നു മോചി ച്ചു ॐत നായി ഭവിക്കു 
ന്നു എന്നത്ഥം. 

ഈ ദ്ല്രോകത്തെ മററു ചിലര് പേറൊരു വിധത്തില് ്യാഖ്യാനിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല്__“ഈശ്വരാപ്യണമായി അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന നി 

ए} 80265300 ഫലഹിീനങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നതിനാല്., ഗെൌണിപ്ൃത്തികൊണ്ട്. 

അവ കമ്മങ്ങമ്ാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (അവ കമ്മങ്ങറാക്കു തുല്യമാകുന്നു 



[ഴം 
൧൪രര് ശ്രീമല്ഭഗവപല്ഗിത 

എന്നത്ഥം'. നിത്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അകമ്മം. അങ്ങിനെയി 

രിക്കുന്ന ആ അകമ്മം (കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കല്) പ്രത്യവായദോഷത്തെ ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നതിനാല്, ഗൌണിവ്ൃത്തികൊണ്ടുതന്നെ, കമ്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇ 

തിനെ അനുസരിച്ച് ഈ ദ്ലരോകത്തെ ഇങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം__ഒരു പശു 

പാല് തരുന്നില്ലായെങ്കില് അതിനെ പശു എന്നും പശു അല്ലാത്തതെന്നും പ 

റയാവുന്നതുപോലെ നിത്യകമ്മത്തിന്നു ഫലമില്ലാഷ്ണുയാല് യാതൊരുവന് അ 

തില് അകമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നവോ, അങ്ങിനെതന്നെ നിത്യകമ്മത്തെ ചെയ്യാ 

തെയിരിക്കുക എന്ന അകമ്മത്തില് യാതൊരുവന്, നരകാദിപ്രത്ൃവായഫല 

ത്തെ അതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ കമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നപോ അവന് വിവേ 

കിയാകുന്നു. 

9} <] ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ സ്വികരിപ്പാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല്. അപ്രകാര 
व | ध ध ക രര മുള്ള ജ്ഞാനംകൊണ്ട് അശുഭത്തില്നിന്നു നിപ്പത്തിഷുണ്ടാകാത്തതിനാല് “യ 

ഇഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാല്-യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാല് നീ അശുഭത്തില് 
റി # )) നിന്നു മോചിക്കുമോ? (അ. @. ശ്ലോ. ൧൬) എന്ന ഭഗവദ്വാക്യം പ്യത്ഥമായി & 

വിക്കും. നിത്ൃയകമ്മാനുഷ്ടാനംകൊണ്ട് അശുഭത്തില്നിന്നു മോചനമുണ്ടാകുമെ 

ന്ന് ഒരുവിധം പറയാം. പക്ഷേ. കേവലം അവയുടെ ഫലാഭാവജ്ഞാനംകൊ 

ണ്ട് അശുഭത്തില്നിന്നു മോചനമുണ്ടാവുകയില്ല. എന്തെന്നാല്, നിത്യകമ്മ 

ങ്ങളൂടെ ഫലാഭാവജ്ഞാനംകൊണ്ടോ., അല്ലെങ്കില് നിത്യകമ്മജ്ഞാനം മാത്രം 
4 റി റി ടു () കൊണ്ടോ. അശുഭത്തില്നിന്ന മോചനം സിദ്ധിക്കുമെന്നു ശ്രുതിയില് ഒരു ദി 

ക്കിലും പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന് അപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഉ.പദേശിച്ചിട്ട 

കുള തെന്നും പറഞ്ഞുകൂട. അകമ്മത്തില് കമ്മദശനത്തെപ്പുറ റിയ അവരുടെ 

വ്യാഖ്യാനത്തേയും ഈ ഡൂക്തികൊണ്ടുതന്നെ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, 

നിത്യകമ്മങ്ങറം കത്തവ്യങ്ങളാണെന്നു മാത്രമല്ലാതെ നിത്യകമ്മങ്ങളെ. ചെയ്യാ 
;) 4 ॥ ¢) ४ ५ । റൂ 

തിരിക്കുന്നതു കമ്മമാണെന്നു 84815 1070 വിധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, നി 

തൃകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടരിക്കാഞ്ഞാല് പ്രത്യവായദോഷമുണ്ട്' എന്ന ജ്ഞാനംകൊ 

ണട് ഒരു ഫലവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. നിത്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്ന 
() 5) ड 0 ന്നു ൫ 6) ॥ ८) <} १ ത് അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണെന്നും ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കമ്മമക 

മ്മമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനംകൊണ്ട് ഒരുവന് അശുഭത്തില്നിന്നു മോചിക്ക 

പ്പെടുന്നതുമല്ല. അതിനാലവന് ബുദ്ധിമാനും യോഗിയും സകലകമ്മങ്ങളെ 
१ ലയ ചു + റു 

ചെയ്കുവനുമാകയില്ല._ അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം സ്തൃതൃഹവുമല്ല. മിഥ്യാജ്ഞാനം 

തനൊയാണ് സക്ഷാല് അശുഭ്ര്രൂപമായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങിനെയാ 
-) 0 റ + ~ 0 1) 1) ¬ > <} ണ് അതു മറെറാരശുഭത്തില്നിന്നു നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നത്? ഉരുട്ട് ഇരുട്ടി 

നെ കളയുകയില്ലല്ലോ. 

പുവ്വപക്ഷം__കമ്മത്തില് അകമ്മദശനവും അകമ്മത്തില് ക്മ്മദശന 
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വും മിഥ്യാജ്ഞാനമല്ല. അതു ഫലത്തിന്െറ ഭാവാഭാവങ്ങാംനിമിത്തമായ 

ഗൌണങജ്ഞാനമാകുന്നു. & 

സമാധാനം -- അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, കമ്മാകമ്മങ്ങളുടെ ഇ 

പ്രകാരമുള്ള ഗൌണമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു വല്ല ഫലവുമുണ്ടെന്ന്” ഒരു ദിക്കിലും 

ഉ പദേശിച്ചിട്ടില്ല. സന്ദഭപിഷയത്തെ വിട്ട്” അന്യവിഷയത്തെ പ്രതിപാദിക്കു 

ന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. നിത്യകമ്മങ്ങറാംക്ക്' ഒരു ഫ 

ലവുമില്ലെന്നും, അവയെ ചെയ്യാഞ്ഞാല് നരകമുണ്ടെന്നും 1००००} പറയു 

വാന് കഴിയുന്നതുമാണ് . അങ്ങിനെയിരിക്കെ, “:കമ്മണ്യകമ്മ യഃ പശ്യേല്? 
എന്നിങ്ങിനെ അമ്യൃനെ കമലപ്പെടുത്തുന്ന പ്യാജമായ വാക്യംകൊണ്ടെന്തൊരു 

പ്രയോജനമാണുള്ളത' %? ഇതിനെ അങ്ങിനെ പ്യയാഖ്യാനിക്കുന്നുവെങ്കില് ഭഗവാ 

6080 ഈ വാക്യം ലോകത്തെ മോഹിപ്പ്റിക്കുന്നതാണെന്നു വ്യക്തമായി കല്ലിക്കേ 

ണ്ടിവരും. നിത്യയകമ്മങ്ങളെ ഛത്മരൂപേണ ശുഡമാക്കിവെച്ചിട്ട കായ്യുവുമില്ല. 

>) 0120 പലവിധത്തിലും പറഞ്ഞാല് വസ്തൂജ്ഞാനം എളുൂപ്പത്തിലുണ്ടാകുമെ. 

ന്നു സാധിക്കുന്നതും യുക്തമല്ല. എന്തെന്നാല്, ०226612} 01918006 त? 

(അ. ൨. ശ്ലോ. ൪൭) എന്നുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അത്ഥം വ, 

തരെ സ്ത്ൃഷ്ടമാകുന്നതിനാല് അതിനെ ആവത്തിച്ചിട്ടു കായ്മുമില്ല. പ്രശസ്ത 

മായ്യള്ളതും കത്തവ്യമായിട്ടുള്ളതുമായതിനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. അതല്ലാ. 

തെ. നിഷ്ണുയോജനമായിട്ടുള്ള തിനൊയല്ല. മിഥ്യാജ്ഞാനം അറിയപ്പെടേണ്ടതു 

മല്പ. വസ്ത്വാഭാസമായിരിക്കുന്ന അതിന്െറ വിഷയത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും കായ്യു 

മില്പ. നിത്ൃയകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാഞ്ഞാല് പ്രത്യവായദോഷമുണ്ടാകുന്നതുമല്ല. അ. 

ഭാവത്തില്നീിന്നു ഭാവമുണ്ടാവുകയില്ല. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി (0000659 വി 

ദ്യൂതേ ഭാവോ? (അ. ൨. ദ്രോ. ൧൬) എന്നു മുന്പു പറഞ്ഞിട്ടണ്ടി. “കേഥമസ. 

തഃ സജജായേത-അസത്തില് (അഭാവത്തില്)നിന്നു സത്ത്” (ഭാവം) എങ്ങി. 

നെ ഉണ്ടാകും? എന്നു ശ്രുതിവാക്യയുമുണ്ട്. (ഛാന്ദോഗ്യം. ഉ. ൬. ൨. ൨) അതു 

കൊണ്ട്” അസത്തില്നിന്നു സത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല. അസത്തില്നിന്ന സല്പദാ 

ത്ഥമുണ്ടാകുന്നു എന്നു പറയുന്നുവെങ്കില് അസത്തുതന്നെ സത്തായും., സത്തുത. 

ന്നെ അസത്തായും ഭവിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടിവരും. അതു സവ്വപ്രമാണങ്ങംക്കും 

०१७००८०० ००९००९४ ശരിയല്ല. കമ്മശാസ്ര്രം നിഷഫ്ട്ുലമായ കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്ന. 

തിന്നു ശാസിപ്പാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, കമ്മത്തിനെറ ക്രിയയില്തന്നെ 

ദുഃഖമുണ്ട്. ആലോചനയോടുകൂടി ദുഃഖത്രുപമായ പ്രവൃത്തിയെ ആരും ചെയ്യാറി 

ലു. അതു ചെയ്യാഞ്ഞാല് നരകമുണ്ടെന്നു പറയുന്നുവെങ്കില് പിന്നെ ശാസ്രും 

നിഷ്ണ്ണുയോജനമായി ഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, കമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്യാഞ്ഞാലും 

& (ആ) നിത്യകമ്മം (ഫലഹിനമാകയാല്) അകമ്മ(തുല്യ)മാണെന്നു ദശിക്കുന്നതില് ഫലാ. 

ഭാവമായ ഗുണം, (നിത്ൃയകമ്മത്തിന്െറ അകരണമാകുന്ന) അകമ്മം (പ്രത്ൃവായദോഷത്തോടുകൂടിയ 

താകയാൽ) കമ്മമാണെന്നു ദശിക്കുന്നതില് ഫലഭാവമായ ഗുണം. തന്നിമിത്തമായ ഈ ജ്ഞാനം. 

ഗൌണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
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എന്നത്ഥം). നിത്യകമ്മങ്ങളെ. ചെയ്യാതിരി ക്കുന്നത് അകമ്മം. അങ്ങിനെയീ 

രിക്കുന്ന ആ അകമ്മം (കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കല്) പ്രത്യവായദോഷത്തെ ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നതിനാല്, ഗൌണിവൃത്തികൊണ്ടുതന്നെ. കമ്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇ 

തിനെ അനുസരിച്ച്” ഈ ശ്ലോകത്തെ ഇങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം_ഒരു പശ്രു 

പാല് തരുന്നില്ലായെങ്കില് അതിനെ പശു എന്നും പശു അല്ലാത്തതെന്നും പ 

റയാവുന്നതുപോലെ നിത്യകമ്മത്തിന്നു ഫലമില്ലാഷ്ക്കുയാല് യാതൊരുവന് അ 

തില് അകമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നുവോ, അങ്ങിനെതന്നെ നിത്യകമ്മത്തെ ചെയ്യാ 

തെയിരിക്കുക എന്ന അകമ്മത്തില് യാതൊരുവന്, നരകാഭിപ്രത്യവായഫല 

ത്തെ അതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ കമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നു പോ അവന് 04601 

കിയാകുന്നു. 

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ സ്വീകരിപ്പാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, അപ്രകാര 

മുള്ള ജ്ഞാനംകൊണ്ട് അശുഭത്തില്നിന്നു നിവൃത്തിഷുണ്ടാകാത്തതിനാല് “യല് 

ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാല്യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാല് നീ അശുഭത്തില്. 

നിന്നു മോചിക്കുമോ? (അ. ത്. ദ്രോ. ൧൬) എന്ന ഭഗവദ്വാക്യം പ്യത്ഥമായി ഭ 

വിക്കും. നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ട് അശുഭത്തില്നിന്നു മോചനമുണ്ടാകുമെ 

ന്ന് ഒരുവിധം പറയാം. പക്ഷേ. കേവലം അവയുടെ ഫലാഭാവജ്ഞാനംകൊ 

ണ്ട് അശുഭത്തില്നിന്നു മോചനമുണ്ടാവുകയില്ല. എന്തെന്നാല്, നിത്യകമ്മ 

ങ്ങളുടെ ഫലാഭാവജ്ഞാനംകൊണ്ടോ., അല്ലെങ്കില് നിത്യകമ്മജ്ഞാനം മാത്രം 

കൊണ്ടോ. അശുഭത്തില്നിന്നു മോചനം സിദ്ധിക്കുമെന്നു ശ്രുതിയില് ഒരു ദി 

ക്കിലും പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന് അപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഉ.പദേശിച്ചിട്ടു 

കള തെന്നും പറഞ്ഞുകൂട. അകമ്മത്തില് കമ്മദശനത്തെവപ്പുററിയ അവരുടെ 

വ്യാഖ്യാനത്തേയൂം ഈ സൂക്തികൊണ്ടുതന്നെ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, 

നിത്യകമ്മങ്ങറം കത്തവ്യങ്ങളാണെന്നു മാത്രമല്ലാതെ നിത്യകമ്മങ്ങളെ. ചെയ്യാ 

തിരിക്കുന്നതു കമ്മമാണെന്നു 84818. 1070 പിധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, നി 

തൃകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കാഞ്ഞാല് പ്രത്യവായദോഷമുണ്ട് എന്ന ജ്ഞാനംകൊ 

ണട് ഒരു ഫലവുമുണ്ടാകുനതല്ല. നിത്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്ന 

ത് അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തരവാണെന്നും ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കമ്മമക 

മ്മമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനംകൊണ്ട്' ഒരുവന് അശുഭത്തില്നിന്നു മോചിക്ക 

പ്പെടുന്നതുമല്ല. അതിനാലവന് ബുദ്ധിമാനും യോഗിയും സകലകമ്മങ്ങളെ. 

ചെയ്തുവനുമാകയില്ല. _ അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം സ്ത്ൂത്യഹവുമല്പ. മിഥ്യാജ്ഞാനം 

തന്നെയാണ്” സക്ഷാല് അശുഭരൂപമായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങിനെയാ 

ണ് അതു മറെറാരശുഭത്തില്നിന്നു നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ? ഉരുട്ട് ഇരുട്ടി 

നെ കളയുകയില്ലല്ലോ. 

പുവ്വപക്ഷം__കമ്മത്തില് അകമ്മദശനവയം അകമ്മത്തില് ക്മ്മദശന 
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ണ്” ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്' അതുപോലെ ജഗത്ത് ബ്രഹ്മത്തില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് 
‡] 

ഈ ജഗത്താസസകലം ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു എന്നിങ്ങിനെയുള്ള യുക്തികളെ.ക്കൊണ്ടും, മൃദാദിദൂഷ്ണാന്ത 

ങ്ങളെക്കൊണ്ടും, നല്ലവണ്ണം വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴം ജഗത്തെല്ലാം ബ്രഹ്മംതന്നെയായി ഭവിക്കു 

ന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട ശുഭ്ധാത്മാവായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്തു ജഗത്താസകലവും ബ്രഹ്മമായിത്തന്നെ. ` 

കാണുന്നുവെന്നത്ഥം. ഇങ്ങിനെ ശ്രുതിയുക്തിദുഷ്ഠാന്താനുഭവങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ജഗത്തു ബ്രഷ്മമാത്രമാ. 

ണെന്നു സിദ്ധമാകുമ്പോം ജഗത്തിന്നു കായ്ുത്വമില്ലാതാകുന്നു. ജഗത്തിനന്െറ കാഷ്ടത്വം നിവത്തി 

ക്കമ്പോഠം, നിമിത്തമില്ലാതാകുന്വോഠം നൈമിത്തികവുമില്ലാതാകുന്നുവെന്ന ന്യായപ്രകാരം, ബ്രഹ്മ 

ത്തിന്നു കാരണത്വവുമില്ലാതാകുന്നു. എന്തെന്നാല് കായ്യുത്വത്തെ അപേക്ഷിച്ചാണ് കാരണത്വമിരി 

ക്കന്നത്. കായ്യുതവം നശിക്കുന്വോം കാരണത്വവും നശിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം കായ്യകാരണഭാവം. 

ഇല്ലാതാകുമ്പോം ബ്രശ്മത്തിന്ന്' അദ്വിതിയത്വം സിദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നു. 

പൂവൃപക്ഷം__ഇപ്പോഠം ബ്രഹ്മത്തിന്ന്' അദ്വിതീയത്വം സിദ്ധമായി. എന്നാല് മുന്പു ജഗ. 

ത്തെന്നും ബ്രഹ്മമെന്നും, ഇങ്ങിനെ ദ്വൈതംത്രന്നൈയായിരുന്നു. 

സമാധാനം__അല്ല. എങ്ങിനെയെന്നാല്__രജ്ളുതന്നെയാണ്' 0४७2193 തച്ഛിരസ്സു ०2719 

ഇത്യാദിരൂപമായി തോന്നിയത്. മരീചികതന്നെയാണ് ജലം തരംഗം ഫേനം ഇത്യാദിരൂപമായി. 

തോന്നിയത്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്. ഭരാന്തിനിമിത്തം, ദ്വൃഗുണകമ്മാദിഭേദങ്ങളെക്കൊ. 

ണ്ടു ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന ജഗത്തായി തോന്നിയത്. അല്ലാതെ വാസ്തവമായി ജഗത്തിന്നു സത്തഷില്ല. 

ഇങ്ങിനെ ബ്രശ്മത്തിന്നു കാലത്രയത്തിലുമദ്ധിതീയത്വസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടെ മുമുക്ഷുവായവന് സകല 

ജഗത്തും ബ്രര്മത്തില് വിവത്തത്വേന ऋ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വെന്നു കാണേണ്ടതാകുന്നു എന്നത്ഥം. (९०९८) 

കാരം വൃത്യാസമായി പറയപ്പെട്ട ദശനത്തെത്തന്നെ, ജഗത്തു ബ്രഹ്മമാത്രമാണ്' എന്ന കായ്യുത്തില്. 

ലേശം സംശയമില്ലാതിരിപ്പാ൯ വേണ്ടി, ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു.) അകമ്മണി ച കമ്മ യഃ-ഉക്തലക്ഷ. 

ണമായിരിക്കുന്ന ബ്രശ്മത്തില് ഉക്തലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ജഗത്തിനെ ആര് കാണുന്നുവോ__ ബ്രഹ്മ 

ത്തിന്െറ വിവത്തകത്വം കൊണ്ടല്ലാതെ ജഗത്തിന്നു സ്വതഭ സത്തയില്ലാത്തതിനാല്, മുത്തുശ്ശിപ്പിയെ. 

വെള്ളിയായും, മരീചികയെ ജലമായും കാണുന്നതുപോലെ, ജഗത്താസകലത്തേയും ബ്രഹ്മംതന്നെയാ- 

“യി ആര് കാണുന്നുവോ എന്നത്ഥം. നാമരൂപാദിഭേദഭിന്നമായിരിക്കന്ന ജഗത്ത് ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നു. 

വേറെയാണെന്നു കാണുന്നവന്ന്' അനത്ഥമുണ്ടാകുന്നുവെന്നു ശ്രുതി പറയുന്നു. അതിനാല് ഭൂമകല്ലി 

തമായിരിക്കുന്ന നാമരൂപാദിദ്വൈതദശനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു മോക്ഷത്തെ ഇച്ചിക്കന്നവന്, വിപരീ 

തഭാവനയെ നിശ്ശേഷം കളയുന്നതിന്നുവേണ്ടിം, നാമരൂപത്തേയും, ഗുണത്തേയും, കമ്മത്തേയും എ. 

ല്യാം ബ്രശ്മംതന്നെയായി കാണേണ്ടതാണ് എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ യാതൊരു .സംശയവും: 

കൂടാതെ വിപരീതഭാവനയെ കളഞ്ഞ്, എല്ലാം ബ്രഹ്മംതന്നെയായി എവന് കാണുന്നുവോ അവന്ത 

ന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാന്__ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവന്. അവന്തന്നെയാണ് (യുക്തഃ) ബ്രഹ്മനികഷ്ഠടന്. 

അവന്തന്നെയാണ്” ഉല്സ്തൃകമ്മകൃത്ത് _ അനേകകല്ലകാലങ്ങളിലായി ആജ്ജിതമായിരിക്കുന്ന സ 

ഞ്ചിതകമ്മങ്ങളേയും, ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്യുപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും നാനായോനികളെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നവ 

യുമായ കമ്മങ്ങളേയും, സ്വയാഥാത്മയവിജ്ഞാനമാകുന്ന വാള്ളൂകൊണ്ടു വെട്ടി നശിപ്പിക്കന്നവന് കല് 

സ്തുകമ്മകൃത്ത്. *സവ്വം പാപ് മാനം कछ)? എന്നു ശ്രുതിവാക്യമുള്ളതിനാല് ഇപ്രകാരം ദശിക്കുന്ന. 
വന് അതശ്രുഭത്തില്നിന്നു മുക്തനായി ഭവിക്കമെന്നത്ഥം 

കമ്മത്തില് അകമ്മദശനത്തേയും, അകമ്മത്തില് കമ്മദശനത്തേയും പററി ഇങ്ങിനെ സ്ത 
തിക്കുന്നു:__ 

൧൯. യസ്യ സവേ സമാരംഭാഃ കാമസംകല്ലവജ്ജിതാഃ 

ഇ്ഞാനാഗ്നിദശ്ധകമ്മാണം തമാഹുഃ പണ്ഡിതം 60 | ८008. 

 ബ്രഹ്മത്തിന്നു ജഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വിപത്തോപാദാനകാരണത്വമാണുള്ളത് . 

രജ്വധികഷ്ഠാനത്തില് സപ്ലുത്തെ ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന അധിഷ്ണാനത്തില്. 

(അധിഷ്ണാനത്തിന്െറ യഥാത്ഥസ്വത്രുപചം മനസ്സിലാകാതെ) മറെറാന്നിനെ (ജഗത്തിനെ) ആ. 

രോപിക്കുന്നതിന്നുപാദാനമായിരിക്കുന്നതാണ് വിവത്തം. 



ഫര്വ്വ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

യസ്യ--യാതൊരുവന്െറ, സവേ സമാരംഭാഃ-സകലകമ്മങ്ങളം, കാമസംകല്ലവ 

ഇജിതാ$--കാമസംകല്പവജ്ജിതമായിരിക്കുന്നുവോ, ജ്ഞാനാഗ്നിദശ്ധകമ്മാണം-ജ്ഞാനമാകു 

ന്ന അഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ, തം-അവനെ, ബുധാഃ-ജ്ഞാനികഠം 

പണ്ഡിതംടവിവേകിയെന്ന്, ആഹുഃ-പറയുന്നു. 

യാതൊരുവനെറ കമ്മങ്ങളാണ് സകലവും കാമസങ്കല്രഹിതമായിരി 

ക്കുനാത് , ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ 

അവനെ ജ്ഞാനികറം പിവേകിയെന്നു പറയുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) യാതൊരുവനെറ കമ്മങ്ങളാണ് കാമത്തോടും തല്കാരണ 

മായ സങ്ല്ലത്തോടുംകൂടാതെയിരിക്കുന്നത് + എന്നുവെച്ചാല്, യാതൊരുവനാ 

ണ വെറും ചേഷ്ടാമാത്രമായി (യാതൊരു ഫലത്തേയുമിച്ഛിക്കാതെ) കമ്മം ചെ 

യ്യുന്നത് _.ലൌകികമായ കമ്മത്തില് പ്രവൃത്തനാണെങ്കില് ലോകസംഗ്രഹാത്ഥ 

മായും, അല്ല, ലൌകികത്തില്നിന്നു നിപത്തിച്ചചനാണെങ്കില് ജീവയത്തിന്നു 

മാത്രമായും, യാതൊരുവനാണ് കമ്മം ചെയ്യുന്നത് __ജ്ഞാനാഗ്നിയാല് ദഹി 

പ്പിക്കപ്പെ)ട്ട കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ അവനെ ബ്രഹ്മവിത്തുക്കഠം പരമാത്ഥപണ്ഡി 

തനെന്നു പറയുന്നു. 

ഇഞാനാഗ്നിദശ്ധകമ്മാണം__കമ്മാടിയില് അകമ്മാടിദശനംതന്നെ 

ജ്ഞാനം. അങ്ങിയെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയാൽ യാതൊരുവരറെറ 

ശുഭാശുഭകമ്മങ്ങളാണ് ദഹിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ൯ ജ്ഞാനാഗ്നിദശ്ധക 
മ്മാ. അവനെ (എന്നത്ഥം). 

യാതൊരുവനാണ്' അകമ്മദശിയായി ഭവിക്കുന്നത് (യാതൊരുവനാണ്” കമ്മത്തിനേറയും 

അകമ്മത്തിനേറയും യഥാത്ഥത്തെ അറിയുന്നത്) അവന് അകമ്മാദിദശനംകൊണ്ടുതന്നെ കമ്മുരഹിത 

നായും സന്യയാസിയായും ഭവിക്കുന്നു. വിവേകമുണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പില് അവന് കമ്മം ചെയ്യുന്നവ 

നായി രുന്നാലും__ (ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചുതിന്െറശേഷം) ജീവനത്തിന്നുമാത്രം വേണ്ടി ചേഷ്ഠിക്കുന്നതല്ലാ 

തെ വേറെ__കമ്മത്തില് അവന് പ്രവത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് പ്രാരബ്ലുകമ്മമുള്ള കരുവന്ന്” ഉത്ത 
ഴി + റ ;] റു 9 | നി 

രകാലത്തില് ആത്മസമൃശശനം സിദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കില് അവന് (പിന്നെ) കമ്മത്തില് യാതൊരു പ്ര 

യോജനവും കാണാത്തതിനാല് അതിനെ (കമ്മത്ത്) സാധനസഹിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സംഗതി 

വശാല് അവന്നു കമ്മത്തെ സാധനസഹിതം തൃജിപ്പാന് പാടില്ലാതെ വന്നാല്, കമ്മത്തിലും തല്ഫ 

ലത്തിലും സംഗംകൂടാതെ മുന്വെത്തെപോലെതന്നെ അവന്നു കമ്മത്തെ ലോകസംഗ്രഹാത്ഥം ചെയ്യാം. 

എന്നാലും (ഇവ്രകാരം കമ്മത്തില് പ്രവത്തിച്ചാലും) അവന് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുതിന്നു തുല്യമാകു 

നനു. എന്തെന്നാല് സ്വന്തമായി അവന്ന് അതുകൊണ്ട്” ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ജ്ഞാനാഗ്നിയാല് 

ദഹി പ്പിക്കപ്പെട്ടതാകയാല് അവന്െറ കമ്മമെല്ലാം അകമ്മംതന്നെയാകുന്നു. ഈ അത്ഥത്തെ കാണി 

൭ ന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു: 
|| 5) 

४ 2 2 ത റ) ठ) ര 2 രു 0 ശ്ര © ൨൦. തൃക്ത്വാ കമ്മഫലാസംഗം ൯ ल् നി യഃ 

{2611218} ത്തോപീി മെ ०1621168 22) ശമ്മണ്യഭ പ്രവൃ ത്തോവ കൈനവ കഞ്ച കരോത്! സ്പ. 

കമ്മഫലാസംഗംടകമ്മത്തിലും തല്ഫലത്തിലുമുള്ള ആസക്തിയെ, തൃക്ത്വാടത) 
६) {9 )] 0) 2 १ ५ 1] 2 । ४. । {क 6 10 ४), നിതൃതൃപ്ലഃ-എപ്പോഴും ആത്മാനന്ദത്തില് തൃപ്ലിയുള്ളവനായും, സിരാശ്രയഃ-യോഗ 

ക്ഷേമാത്ഥം ആരേയുമാമത്രയിക്കാത്തവനായുമിരിക്കുന്നവന്, കമ്മണിടസ്വാഭാവികമായോ 
റി] 1 # ६] റി ന റി 

വിഹിതമായോ ഉള്ള കമ്മത്തില്, അഭിപ്രവൃത്തഃ അപിടപ്രവത്തിക്കുന്നവനായാലും, സാ 
അവന്, കിഞ്ചില്ടഒരു കമര്മത്തേയും, ന കരോതി ഏവടചെയ്യുന്നതേയില്ല. 



। ५१ 
രാം അധ്യായം ൧൪൯ 

കമ്മത്തിലും തല്ഫലത്തിലുമുള്ള ആസക്തിയെ ത്യജിച്ച ആത്മാനന്ദ 

ത്തില് छ) >) 288 വനായും, ആരേയുമാശ്രയിക്കാത്തവനായുമിരിക്കുന്നപന് ക 

ത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നപനായാലും ഒരു കമ്മത്തേഴും ചെയ്യുന്നതേയില്ല. (അ 

വനെറ കമ്മം അകമ്മതയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നത്ഥം.) 

(८९००-8) കമ്മത്തില് അഭിമാനവും തല്ഫലത്തില് സംഗവുമുപേക്ഷി 

ചിട്ട യാതൊരുവന് മുമ്പറയപ്പെട്ട ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു തൃഫ്തിയുള്ളവനാഷും, 

പിഷയങ്ങളിലിച്ഛുയില്ലാത്തവനായും, ആശ്രയരഹിതനായും. ഇരിക്കുന്നുവോ അ 

०19५ കമ്മംകൊണ്ടു തനിക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നു കാണുകയാല് 

സാധനസഹിതം അതിനെ (കമ്മത്തെ) ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല് അങ്ങി 

നെ കമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പാ൯ തരമാകാതെ, ലോകസംഗ്രഹത്തെ ൭ ചയ്യുന്നതി। 
ന്നോ. ശിഷ്ടന്മാരുടെ നീരസത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നോ. ഉള്ള ഇച്ചുയോടുകൂടി 

അവന് മുമ്വേത്തെപ്പ്യോലെ കമ്മംചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും നിഷ് ക്രിയാത്മദശന 

ത്തെ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് അവന് ഒന്നുംതന്നെ ൭ ചയ്യുന്നില്ല. 

നിരാശ്രയഃ _യാതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു പുരുഷാത്ഥത്തെ സാധിപ്പാ 

നിച്ഛിക്കുന്നവോ അത് ആശ്രയമാകുന്നു. ഈ ജന്മത്തിലോ ഇനിയത്തെ ജന്മ 

ത്തിലോ ഇഷ്ടഫലത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുള്ള സാധനത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തവ൯ 

എന്നത്ഥം. 

എന്നാല്, മുമ്പില് പറയപ്പെട്ടവനെപ്പ്പോലെയല്ലാതെ, കമ്മംചെയ്ക്ാനാരംഭിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു 

തന്നെ യാതൊരുവനാണ് , സ്വ്വൃത്തിന്നും ആന്തരമായും ക്രിയാരഹിതനായും പ്രത്യഗാത്മാവായുമിരി 

ക്കന്ന ബ്രഹ്മത്തില് ആത്മദശനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്, യാതൊരുവനാണ് ०208०20 993 3229 സകല ഇ 

ഷ്വിഷയങ്ങളില്നിന്ന്' ഇച്ചുയെ നിവത്തിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും അങ്ങിനെയുള്ള വിഷയസമ്പാദനം 

കൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നു കണ്ടു കേവലം ८०८1०००8 दु 8801920 ഒഴിച്ചു മററുള്ള സക 

ലകമ്മങ്ങളേയും സസാധനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്", അങ്ങിനെയുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ണുനായ യ 

തി സകലബന്ധത്തില്നിന്നും മോചിക്കുന്നു: ഈ അത്ഥത്തെ ബോധി പ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗ 

വാന് പറയുന്നു: 

൨൧. നിരാശീയ്യതചിത്താത്മാ തൃക്തസവ്വപരിഗ്രഹഃ 

ശാരിരം കേവലം കമ്മ കുവന്നാപ്പോതി കില് ബിഷം. 

നിരാശിഃട-ആശയില്പാത്തവനായി, യതചിത്താത്മാഷടദേഹത്തേയും മനസ്സ്റിനേയു 

മടക്കിയും, തൃക്തസവ്ൃവപരിഗ്രഹഃ-സകലസമ്പാദ്തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചും, ശാരീരം കേവ 

ലം കമ്മ-ശരിരംകൊണ്ടുള്ള (ശരീരം നിലനില്ലന്നതിന്നുവേണ്ടിയുള്ള) കമ്മങ്ങളെമാത്രം. കു 

വന് --ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്, കില്”ബിഷംടപാപത്തെ (ബന്ധത്തെ), ന ആപ്ലോതി-: 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

കാമരഹിതനായി, ദേഹത്തേയും മനസ്സിനേയുമടക്കി, സകലവിധസ 

പ്പാദ്യങ്ങളെ ഉ.പേക്ഷിച്ചു കേവലം ശരിരത്തെ നിലനിത്തുന്നതിന്നുമാത്രം ക 

മ്മം ചെയ്യുന്നവന് ബന്ധത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 
=-= 

# [ശ_സ] ചിത്തത്തെ ആത്മാവില്തന്നെ നല്ലവണ്ണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവന്. 

20 # 



\ 1 
൧൫൦ വിട 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുപനില്നിന്നു സകല ആശകളും, നിങ്ങിയിരിക്കുന്നു 
പോ, യാതൊരുവന് അന്തഃകരണത്തേയും (മനസ്സിനേയും) ബാഹ്യമായ കായ്യു 

കരണസംഘാതത്തേയും (ദേഹത്തേയും) അടക്കിയിരിക്കുന്നു പോ, യാതൊരുവന് 

സവ്യൃസ്വത്തേയും തൃജിച്ചിരിക്കുന്നുപോ., യാതൊരുവന് കേവലം ശരീരസ്ഥിതി 

ക്കുവേണ്ടിമാത്രം കമ്മത്തെ_അതിലുംകൂടി അഭിമാനം കൂടാതെ__ചെയ്യുന്നു 

വോ. അവന് അനിഷ്ടതരൂപമായ പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവന് ധമ്മ 

ത്തേയും (പുണ്യയത്തേയും) പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ധമ്മവുംകൂടി മുമുക്ഷുവിന്നു പാപരൂ 

പമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അതു ബന്ധകരവും അതിനാല് 

അവന്ന് അനിഷ്ടരൂപവുമായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അപന് (മോക്ഷത്തെ ഇ 

കിക്കുന്നപ൯) ധമ്മത്തില്നിന്നും അധമ്മത്തില്നിന്നും മോചിക്കുന്നു എ 
ന്നത്ഥം. 

८८००९1०० കേവലം കമ്മ? എന്നതിന്ന് എന്താണ്” താല്പയ്യും? ശരീരം 

കൊണ്ടുമാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മം എന്നോ, അതോ, ശരീരസ്ഥിതിക്കുപേ 

ണ്ടിമാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നോ? ശരീരംകൊണ്ടുമാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മ 

ത്തിന്നാണ് “ശാരീരം കമ്മ? എന്നു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കില് ३०९०९०१ ००९। 

ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഷിദ്ധകമ്മത്തെക്കൂടി ശരീരംകൊണ്ടുമാത്രം ചെയ്യുന്ന 
വ൯ പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പല എന്നാണ് ഭഗവാന്െറ അഭിപ്രായമെന്നു പറ 

യേണ്ടിവരും. എന്നാല്, ശാസ്ധ്രീയമായ ദൂഷ്ടാദൃഷ്ടഫലത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു 

വിഹിതകമ്മത്തെ ശരിരംകൊണ്ടുമാത്രം ചെയ്യുന്നപ൯ പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നി 

& എന്നു പറയുന്നത്, പ്രതിപക്ഷക്കാര൯കൂടി പുഠപ്പെടുവിക്കാത്ത ഒരു പുവ്വപ 

ക്ഷത്തെ നിഷേധിക്കുകയാകുന്നു. “ശാരീരം കമ്മ കുവ്വ൯? എന്നും. “കേവലം? എ 
ന്നും രണ്ടു വിശേഷണങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശാസ്രൂവിഹിതമാ 

യം നിഷിദ്ധമായുമുള്ള ധമ്മാധമ്മങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളെ. മനസ്സു 

കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ചെയുനാവന് പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നത്ഥം 
= 

പറയേണ്ടിവരും. വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വിഹിതകമ്മത്തെ. ചെയ്യുന്ന 

വന് പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു ശാസ്രൂവിരുഭദ്ധമാകുന്നു. നിഷി 

ഭ്ധകമ്മത്തെ ചെയ്താല് പാപമുണ്ടാകുമെന്നു പറയുനത് . ഫ്റീല്ലാവക്കുമറിവുള്ളതി 

നെ എടുത്തു പറയുക മാത്രമാകയാല്, നിഫ്ണറുയോജനവുമാകുന്നു. എന്നാല്. ശ 

രീരസ്ഥിതിക്കുപേണ്ടിമാത്രം എന്നാണ് “ശാരീരം കമ്മ? എന്നതിന്നത്ഥമെങ്കില് 

ഭഗവാനെറ ഉ പദേശത്തിനെറ താല്പയുമിങ്ങിനെയാകുന്നു__യാതൊരുവ൯. ശ 
१ ങ് മനാസ്സ്ുകളെക്കൊണ്ടു ദുഷ്ടാദൃഷ്ടപ്രയോജനമായും വിധിനിഷേധമാഷ്യമു 

88. യാതൊരു കമ്മത്തേയും ചെയ്യാതെ കേവലം ദേഹസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടിമാത്രം, 
८6०07 ചെയ്യുന്നു? എന്ന അഭിമാനംകൂടാതെ, ശരീരാദിചേഷ്ടാമാത്രമായി ലോ 
०००९19९ ആനുസരിച്ചു കമ്മംചെയ്യുന്നുവോ (6201018 പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നി 

പാപമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്” അങ്ങിനെയുള്ളപനില് അസാദ്ധ്യമാകയാല് 

९920100 പിന്നെ ജനനമരണരൂപമായ, സംസാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആ 



ര്വാം അധ്യായം ൧൭൧ 

15090 സകലകമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
തിനാല് അവന് യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുംകൂടാതെ മോചിക്കപ്പെടുന്നു. ഉതു 
മുമ്പില് (അ. ത. 629. ൧൮) ഉ പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള സമ്ൃയശശനഫലാനുവാദമാ 

കുന്നു. (സമൃശശനഫലത്തെ എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു.) അതുകൊ 

ണ്ടു കേവലം ശാരിരം കമ്മ? എന്നതിന്ന് ഈ അത്ചമത്തെ സ്വീകരിപ്പാ൯ യാ 

തൊരു വിരോധവുമില്ല. 

സവ്വവുമുപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസിക്കു ദേഹസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടുന്ന അന്നാദിപദാത്ഥങ്ങളും 
റ] $ കൂട ഇല്ലാതെയാവുകയാല് യാചനത്താലോ അന്യയമാഗ്ലത്താലോ അവന്നു ശരിരത്തെ രക്ഷിക്കണം എ 

ന്നു വരുന്നു. അതിനാല് ഭഗവാന് ദേഹസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടുന്ന ആ വക അന്നാദിപദാത്ഥങ്ങളെ 
0009106 16.०7; “അയാചിതമസംക്ലപ്തമുപപന്നം യടദ്ദച്ഛുയാംയാചിക്കപ്പെടാത്തതും മുമ്പില്കൂട്ടി 

ശട്ടംകെട്ടാത്തതും 298. ९४०] കിട്ടുന്നതും ആയ അന്നത്തെ? (ബോധായനധമ്മസൂത്രം ൨. ൧൮. ൧൨)ം 

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിധിവാക്യത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള മാഗ്ശുത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു:__ 
। ४ ध $ 

൨൨ ध 2 2 സ്സ 2 2 2 ൨. യദ്യച്ഛാലാഭസതന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതിതോ വിമത്സര 
5) १) 1) 9] സമഃ സിഭ്ധാവസിഭ്ധൌ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യതേ. 

2 2 ४ 1] 2 [91 $| 2 ०] २] 2 20 1] യദുച്ാലാഭസന്തുഷ്ടുഃ--വിചാരിക്കാതെ കിട്ടിയ ലാഭംകൊണ്ടു (चरतु 2- 5 000172०» 

ദ്വന്ദപ്വാതിതഭശീതോഷ്ക്ുസുഖടുടഖങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവനും (ശീതോഷ്്ാടിയെ സഹിക്കുന്ന 

വനും, അവയില് സന്തോഷവും സന്താപവുമില്പാത്തവനും എന്നത്ഥം), വിമത്സരഃടമാത്സ 

യ്യൂമില്ലാത്തവനും (നിവ്വൈരനും), സിഭ്ധൌ അസിഭ്ധൌ ചട(യദ്ൂച്ഛാലബ്ലങ്ങളായ അന്നാടി 

യെ) സിഭ്ധിച്ചാലുമില്ലെങ്കിലും, സമാടഹഷവിഷാദങ്ങാംകൂടാതെയിരിക്കുന്നവനുമായവന്, 
കൃത്വാ അപിട(വിഹിതമായോ സ്വാഭാവികമായോ ഉള്ള കമ്മങ്ങളെ) ചെയ്താലും, ന നി 
ബധ്ൃതേട(കമ്മ)ബന്ധത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

0 0} 1 | 0 1) 2 ൭. 2 ४ യദ്ൃച്ഛുയായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നപനും, ശീതോഷ്ണ്കൂസുഖടുഃ 
ऽ) ॥ 9) 

ഖാദിദ്വന്ദ്വങ്ങളെ സഹിക്കുന്നപനും. മാത്സയ്യുമില്ലാത്തവനും, യദ്ദച്ഛാലബ്ലുമായ 

അന്നാദിയെ കിട്ടിയാലുമില്ലെങ്കിലും ഹഷവിഷാദരഹിതനും ആയവന് കമ്മം 
5] ചെയ്താലും ബന്ധത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ट 2 ०) 5) 2 (ठ) (ശം. ഭാ) പ്രാത്ഥിക്കാതേയും യത്തംകൂടാതേയും കിദട്ടുന്നതുകൊണ്ടു തൃഫ്തി 
ടി (८ 8, 2 9] & പ്പെടുന്നപനും, ശിതോഷ്ണ്ാദിദ്വന്ദപ്വങ്ങളുടെ ബാധകൊണ്ടു വ൮ൃയസനിക്കാത്തവ 

६) 5) पि | 9) 5) 9) 

നും. മത്സരമില്ലാത്തവനും (നില്വൈരബൃഭ്ധിയും), യദ്ദച്ഛാലാഭത്തിനെറ സിദ്ധി 
9) 9) ५] 

യില്യം അസിദ്ധിയിലും തുല്യനായിരിക്കുന്നപനും ആയ യതി. ശരിരസ്ഥീിതിക്കു 

ഹേതുവായിരിക്കുന്ന അന്നാദിയെ സിദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫഷവിഷാദം കൂ 

ടാതെ സമചിത്തനും. കമ്മാദിയില് അകമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നപനും, സാക്ഷാലാ 

ത്മദശനത്തില് നിഷ്ടയുള്ള വനും, ശരിരസ്ഥിതിക്കുമാത്രം വേണ്ടുന്ന ഭിക്ഷാടനാ 
३) # 5) ८ 0 1 9] ५] ന്തു റാ |] ് ] 

ദികമ്മങ്ങളില്കൂടി “ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയം വിഷയങ്ങളില് 

വത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ സദാ വിചാരിക്കുന്നപനും ആയി (ഇപ്രകാരം) ആ 

ത്മാവില് കത്തൃത്വഭാവത്തെ ദശിച്ചുകൊണ്ട് അവന് ഒന്നുംതന്നെ __ഭിക്ഷാട 

# [८०१४] നി ഞാ൯, അത് ഇത്, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, ശുഭ്ധം അശുദ്ധം, ശീതം 2284०; 

ദ്വൈതം അദ്വൈതം, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിപരിതജ്ഞാനങ്ങളാണ് 8 1013 1593 29, സവ്ൃത്ര ബ്രഹ്മ 
ദൃഷ്ടികൊണ്ട്' അപ്രകാരമുള്ള വിപരിതദശവത്തെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവന്. 



ടഃ ൫൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

നാടികമ്മത്തെക്കൂടി__ചെയ്യുന്നപനായി ഭവിക്കുന്നില്ല. സാധാരണജനങ്ങളെ 
പ്രോലെ അവന് കമ്മംചെയ്യുന്നു എന്നു തോന്നുന്നതിനാല് ജനങ്ങറം അപ 
നില് കത്തൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. ഭിക്ഷാടനാദികമ്മങ്ങളില് അപന് കത്താ 
വാണെന്ന് അവക്കു തോന്നുന്നു. എന്നാല് ശാസ്രൂപ്രമാണാദിജനിതമായ: 
സ്വാനുഭവംകൊണ്ടു വിദ്വാനായപ൯ അകത്താവായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഇ 
പ്രകാരം ശരിരസ്ഥിതിക്കുചേണ്ടി മാത്രമായ ഭിക്ഷാടനാദികമ്മത്തെ അപ൯ ചെ 
യ്യൂന്നതുകൊണ്ട' അമസ്ത്യന്മാര് അവനില് കത്തൃത്വമാരോപിക്കുന്നുവെങ്കിലും അ 
വ൯ അതിനാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെന്നാല്, ബന്ധഹേതുവായിരി ` 
ക്കുന്ന കമ്മം കാരണസഹിതം ജ്ഞാനാഗ്നിയാല് ദഹി പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇ 
തു ०००} (അ ത്. ഗ്ലോ. ൧൯. രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ഒന്നുകൂടി സ്തൃഷ്ടമാക്കിപ്പ 
റയൂക മാത്രമാകുന്നു. 

“ത്യക്ത്വാ കമ്മഫലാസംഗം" (അ. ൪. ശ്ശോ. ൨0) എന്ന ശ്രോകം കൊണ്ട് ഒരുവന് © 92 
ബ്ലെകമ്മത്തോടുകൂടിയവനായിട്ട പിന്നെ എപ്പ്പോഠം നിഷ് ക്രിയബ്രഹ്മാത്മദശനത്തെ 00021159 78 
വോ, എപ്പ്പോഠം ആത്മാവില് കത്തൃത്വം കമ്മം പ്രയോജനം ഇവ മൂന്നിനന്േറയും അഭാവത്തെ കാണു 
ന്നുവോ, അപ്പ്പോഠം അവന്നു കമ്മത്തെ പരിത്യജിക്കാമെന്നും, എങ്കിലും, കാരണവശാല് അപ്രകാരം: 
തരമാകാഞ്ഞിട്ടു മുന്വത്തെപോലെതന്നെ കമ്മത്തില് പ്രപൃത്തനായാലും അവന് ഒന്നുംതനൊ ചചെയ്യുന്നി 
ല എന്നും, കാണിക്കപ്പെട്ടു. ഇവ്രകാരം യാതൊരുവന്നാണ് കമ്മാഭാവത്തെ കാണിച്ചത് അവനെപ്പു 
ററി ഭഗവാന് പറയുന്നു: 

൨൩. ഗതസംഗസ്യയ മുക്തസ്യയ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ 
യജ്ഞായാചരതഃ കമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലിയതേ. 

ഗതസംഗസ്യയ--നിഷ്ണാമനും (അഭിമാനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനും), മുക്തസ്യയരാഗാദി 
യില്നിന്നു നിവത്തിച്ചവനും (കാമക്രോധാദികളെ വിട്ടവനും), ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ:: 
ഇഞാവത്തില്ത്തന്നെ സ്ഥിരമായ മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനും, യജ്ഞായപരമേശ്വരാരാധനമാ 
യിട്ട്, ആച്ചരതഃ-കമ്മം ച്ചെയ്യുന്നവനുമായവന്പെറ, കമ്മടകമ്മം, സമഗ്രം-വാസനാസ 
ഹിതം (ഫലസഹിതം!, പ്രവിലീയതേ-അകമ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു (നശിച്ചുപോകുന്നു). 

१) 
5) )) १) അഭിമാനങ്ങളെ. ഉപേക്ഷിച്ചവനും., കാമക്രോധാടിയില്നിന്നു നിപ, 

ത്തിച്ചുവനും. ജ്ഞാനനിഷ്ഠയില്തന്നെ സ്ഥിരമായ മനസ്സ്സോടു കൂടിയവനും പര 
മേശ്വരാരാധനമായി കമ്മംചെയ്യുന്നപനും ആയവനെറ സകലകമ്മവും വാസ 
നാസഹീിതം ൭ ശിച്ചു പാകുന്നു. 

2} സ തനി വത്തി മാധമ്മാദി (ശം_ഭാ) സകലസംഗങ്ങളില്നിന്നു നിപത്ത ച്യവനും., ധമ്മാധമ്മാദ 
ബന്ധങ്ങളില്നിന്നു നിവത്തിച്ചുചനും. ജ്ഞാനത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

<) 
| ¶ മനുസ്സ്സോടുകൂടിയവനും. വിഷ്ണുവാരാധനമായി കമ്മം ചെയ്യുന്നവനും ആയവന്െറ 

കമ്മങ്ങറം ഫലത്തോടുകൂടി നശിച്ചുപോകുന്നു. 
( യ്യു ] ് ९ റി] എന്തു കാരണത്താലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങറം സ്വകായ്യുമായ ഫലത്തെ ആരംഭികഠെതെ. 

(ഉണ്ടാക്കാതെ) ഫലസഹിതം നശിച്ചുപോകുന്നത്? പറയുന്നു. എന്തെന്നാല്__ 

൨൪. ബ്രുഹ്മാപ്പൂണം ബ്രഹ്മ ഹവിര്ബ്രഹ്മാഗ്നൌ ബ്രഹ്മണാ ഹുതം 
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകമ്മസമാധിനാ. 



13 
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അപ്പുണംദ്ഭഹവിസ്റ്റ് അഗ്നിയില് യാതൊന്നുകൊണ്ട' അപ്്യിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ 

വസ്തൂവും (ചമസം സ്രു,ക്ക് , (0०१० മുതലായവയും.) (ബ൮ഹ്മ-ബ്രഹ്മംതന്നെ. ഹവിഃടഅ 

ന്നം, നെയ്യു മുതലായതും, ബ്വഹ്മ-ബ്രഹ്മംതന്നെ. ബ്രഹ്മാഗ്നൌ-ബ്രഹ്മമാകുന്ന അഗ്നിയില്, 

ബ്രഹ്മണാ-ബ്രഹ്മമാകുന്ന യജ്ഞകത്താവിനാല്, ഹുതം-ഹോമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ക്രിയയും 

(ഹവനക്രിയയും), ((0൪൭)-ബ്രഹ്മംതന്നെ. തേന ബ്രഹ്മകമ്മസമാധിനാ1ബ്രഹ്മമാകുന്ന 

(ഈ യജ്ഞ) കമ്മത്തില് ഏകാഗ്രമായ മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനാല്, ഗന്തവ്യംടപ്രാപിക്കപ്പെ 

6562229; 6000 ഏവ-ബ്രഹ്മംതന്നെ. 

യജ്ഞത്തില് ഏതു വസ്ത്രകൊണ്ടു നെയ്യു? മുതലായ ഹവിര്ദ്രപ്യങ്ങളെ. 
6) ന 

$} 

അഗ്നിയില് ഹോമം ചെയ്യുന്നുവോ ആ വസ്തുവും (സ്ര,ക്സ്രരപാദിപാത്രങ്ങളും) 

ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന നെയ്യു? അന്നം മുതലായ ഹോമ്ദ്ര 

പ്യങ്ങളും ബ്രഹ്മംതന്നെ. ബ്രഹ്മമാകുന്ന അഗ്നിയില് ബ്രഹ്മമാകുന്ന യജ്ഞക 

ത്താവിനാല് ഹോമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ക്രിയയും ബ്രഹ്മംതന്നെ?. ബ്രഹ്മമാകു 

നന ഈ യജ്ഞകമ്മത്തില് സമാഹിതചിത്തനായവനാതല് (സ്ഥിത്ിഒ ചയ്യുന്ന മ 
ടു 

നസ്സ്സോടുകൂടിയവനാല്) പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതും ബ്രഹ്മംതന്നെ. 

(ശം ഭാ) ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായവന് ഏതൊരു പ്രകാരത്തില് യാതൊന്നു 

കൊണ്ടു ഹവിസ്റ്റിനെ അഗ്നിയില് അഫ്ല്ിക്കുന്നുവോ അതു ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്നു 

കാണുന്നു. മുത്തൃശ്ലീപ്പിയില് രജതഭാവത്തെ ഫ്റീങ്ങിനെ കാണുന്നുവോ അതു 

പോലെ ആത്മാവുകൂടാതെ അചപ്പ്യണാദിക്കു സത്ഭാവമില്ലെന്ന് അവന് കാണു 

ന്൯. യാതൊന്നാണ് വെള്ളിയായി തോന്നപ്പെട്ടത് അതുതന്നെയാണ് മുത്തു 

ശ്രീപ്പി. അതുപോലെ ലോകത്തില് യാതൊന്നിനെയാണ് ജനങ്ങറം അപ്പുണ 

ബുഭ്ധ്യാ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അതു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു എന്ന 

ത്ഥം. അപ്രകാരംതനെ യാതൊന്നാണ് ഹവിസ്സ്റ് എന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടി 

ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അത് അവന്നു ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. അതുപോലെത 

ന്നെ യാതൊരഗ്നിയില് ഹവീസ്സ്സ് ഹോമിക്കപ്പെടുന്നപോ ആ അഗ്നിഷും ബ്ര 

തന്നെ. അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുന്ന കത്താവും ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്. യജ്ഞ 

കത്താവും ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്നു താല്പയ്യും. ഹവഠയക്രിയയും (ഹോമിക്കുന്നു 

എന്ന ക്രിയയും) ബ്രഹ്മംതന്നെ. ബ്രഹ്മമാകുനാര് കമ്മത്തില് സമാധി ചെയ്യു 

നാവനാല് പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ട ഫലവും ബ്രഹ്മംതനനെ. 

ത (ശ്രീ) (1.86) , സ്രവം, ചമസ മുതലായ പാത്രങ്ങറം. സ്ര്രപം എന്നുവെച്ചാല് യജ്ഞം 

ചെയ്യുന്വോഠം അഗ്നിയില് ഹോമം ചെയ്യാനുള്ള നെയ്യുമുതലായ പദാത്ഥങ്ങളെ എടുക്കുവാനുള്ള (അ 

ഭ്ധചന്ദ്രാകാരമായ ഒരു പാത്രം. സ്രക്ക്ടയജ്ഞത്തില് അന്നാദിയെ എടുത്ത് (അഗ്നിയില്) ഹോമം 

ചെയ്ക്ാനുള്ള മരപ്പാത്രം. 

1 [ശ_സ] സകലത്തേയും ബ്രഹ്മമായി കാണുന്നതു ബ്രഹ്മകമ്മം. അതില് മനസ്സിനെ ഉറ 

പ്പിക്കുന്നവ൯ ബ്രഹ്മകമ്മസമാധി. 

2 (ശ്രീ) ഹോമംം അഗ്നിം കത്താം ക്രിയ, ഇവയെല്ലാം ബ്രമ്മംതന്നെ എന്നു താല്പയ്യും. 

മി ൭] ൭ 
ററ ६ 

8 (ആ) ७००० അറിയപ്പെടേണ്ടതും പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാകയാല് ബ്രശ്മത്തിന്നു കമ്മത്വം 



प) २.५ റ] 
൧൫൫൪ ശ്രിമല്ഭ്ഗവല്ഗിത 

ഇങ്ങിനെ. ലോകസംഗ്രഹത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരുപ൯ ചെയ്യുന്ന കമ്മം 

പരമാത്ഥത്തില് അകമ്മമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, അവന്െറ കമ്മമെല്ലാം ബ്ര 

൧൭ബുഭ്ധികൊണ്ടു നശിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സകലകമ്മങ്ങളേഷും സന്പയസി 

ച്ചവനും, സകലകമ്മങ്ങളില്നിന്നു നിവത്തിച്ചുവനും ആയവനെറ സമ്ൃഗ്ശന 

ത്തെസ്ത (ठ) 1980112 21026 01676} അവന്െറ ജ്ഞാനത്തിന്നു യജ്ഞത്വത്തെ സ 

മ്പാടിക്കുന്നതു വളരെ യുക്തംതന്നെ. പരമാത്ഥദശിയായവന്ന യജ്ഞസംബ 

സന്ധമായ ഹവിസ്സ് മുതലായ പദാത്ഥത്ചങറം സ്വാത്മാവില് ബ്രഹ്മംതന്നെയായി 

രിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില് എല്ലാം ബ്രഹ്മമായിരിക്കെ ഹവിസ്റ്റുമുതലായ ദവ്യങ്ങഥം 

ക്കു വിശേഷിച്ചു ബ്രഹ്മത്വത്തെ പഠയുന്നതു നിഷ്ണ്റയോജനമായി ഭവിക്കും. അതു 

കൊണ്ടു സകലവും ബ്രഹ്മമാണെന്നറിഴുന്ന വിദ്വാന് ഒരു കമ്മവുമില്പ. എന്നുത 

ന്നെയ്യമല്പ, അദ്ദേഹത്തിന്നു കാരകബുദ്ധിയും & ഇല്ല. യജ്ഞമെന്നു പറയപ്പെട്ട 

നാ കമ്മം കാരകബുദ്ധികൂടാതെ സാഭ്ധ്യമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അഗ്നി 

ഹോത്രാദിസകലയജ്ഞകമ്മങ്ങളും (ഇത് ഇന്ദ്രനായിക്കൊണ്ടെന്നിങ്ങിനെ) വേദ 

ത്തില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദുംകൊണ്ട്' ഒരു പ്രത്യേകദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചു സമ 

പ്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള (വ്രിഹ്യാദികരണ) കാരകബുഭ്ധിയോടുകൂടിയും, “ഞാന് ചെ 

ന്ന? എന്ന കത്തൃത്വാഭിമാനത്തോടുകൂടിയും, തല്ഫലത്തില് ഇകച്ഛയോടുകൂടിഷു 

മായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ക്രിയാകാരകകമ്മഫലഭേദമായ ബുദ്ധികൂടാതേ 

യും. കത്തൃത്വാഭിമാനംകൂടാതേയഷും., ഫലാഭിസന്ധിരഹിതമായും കമ്മം കാണ 

പ്പെടുന്നതല്പ. എന്നാല് ഈ ബ്രഹ്മയജ്ഞമാകട്ടെ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു 

നശിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ട അപ്പയണാദിക്രിയാകാരകഫലഭേദബുദഭ്ധിയോടുകൂടിയ കമ്മമാക 

012. അതിനാല് അതു കമ്മംതന്നെയാകുന്നു!. അപ്രകാരംതന്നെ അതു താഴെ 

കാണിക്കുന്ന ലോകങ്ങളില് കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: :കേമ്മണ്ൃഭിപ്രവൃത്തോപി 

നൈവ കിഞ്ചില് കരോതി സഃംകമ്മങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നപനാണെങ്കിലും അ 

019 ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല? (൪. ० 0.}2 “ഗുണാ ഗുണേഷ്ട പത്തന്തേ..ഇന്ദ്രിയ 

ങ്ങറം വിഷയങ്ങളില് വത്തിക്കുന്നു.? (൩. ൨.൮.) “നൈവ കിഞ്ചില് കരോമി 

തി യുക്തോ മന്യേത തത്ത്വവില്__ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ०.(]) 012 യോഗിയാ 

യിരിക്കുന്ന തത്ത്വജ്ഞന് വിചാരിക്കുന്നു? (൫. പ). ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശം 

കൊണ്ടു ഭഗവാൻ അവിടപിടെയായി ക്രിയാകാരകഫലഭേദബുഭ്ധി നശിപ്പിക്കു 

വാന് ശ്രമിക്കുന്നു. കാമ്യമായ അഗ്നിഹോത്രാടിയിരുനിന്ന് ഇച്ഛ പോയാല് പി 

ന്നെ അതു കാമ്യമായ അഗ്നിഹോത്രമാവുകയില്ലെന്നു കാണപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. ആ 

പ്രകാരംതന്നെ ബുദ്ധിപൂവ്വകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളും ബൃദ്ധിപൂവ്ൃകമല്പാ 

തെ ച്െചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളും ഭേദഫലത്തെ ഉ.്ടാക്കുന്നുലവെന്നും നാം കാണു 

% ഹവിസ്റ്റുമുതലായവ യജ്ഞകമ്മത്തില് ഉപകരണങ്ങളാണ് എന്ന ജ്ഞാനം. 

1 പരമാത്ഥദശിയായവന് സകലത്തേയും ബ്രഹ്മമായി കാണുകയാല് അപ്പ്ൂണം, ക്രിയ, കാര 
കി ) ] 0 

കംം ഫലം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേദബുദ്ധി അവനില്നിന്നു തീരെ പോയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അ 

016) 780 കമ്മം അകമ്മംതന്നെയായി ഭപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 



റു 
ര്വാം അഗ്യായം ൧൫൫ 

ന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെയും, ബ്രഹ്മബുദ്ധികൊണ്ട് അപ്ല്യൂണാദികാ 

രകക്രിയാഫലഭേദബുദ്ധിയെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാന്െറ ചേഷ്ടുകറഠം 

ബാഹ്യൃദൃഷ്ടീയില് കമ്മമെന്നു തോന്നപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്ഥത്തില് അത് 

അകമ്മതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന. അതിനാലാണ് “എല്ലാം ലയിച്ചു പോകു 

ന്നു? എന്നു പറഞ്ഞത്. 

ഈ ദ്ര്രോകത്തെ വ്യഖ്യാനി ക്കുന്നതില് ചിലര് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:__ 

അപ്പ്യണാദികളും ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്.. കത്താ കമ്മം, കരണം, സമ്പ്വദാനം, 

അധികരണം. എന്നിങ്ങിനെ അഞ്ഞു വിധമായിരുന്നുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മംതന്നെയാ 
ണ് കമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അപ്ഖ്യണാദിബുദ്ധി നിപത്തിക്കു ന്നില്ല. പ്രതി 

3} 0} ) 9] 3] ലി ^ 0 ट 2 

മാദിയില് 0119० 48101 ०) നാമാദിയില് ബ്രഹ്മബൃഭ്ധിയും എപ്രകാരമോ അതു 

പോലെ, അപ്ല്യണാദിയില് ബ്രഹ്മബുദഭ്ധി ചെയ്യ്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
६ <} 0 5] 

ഈ പ്രകരണം ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെ സ്യൂ ठ) 21200 വേണ്ടിയായിരു ന്നില്ലെ 

ജില് മേല്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ശരിയായിരുനോനെ. പക്ഷേ, ഈ അഭ്ധ്യായ 
ത്തില് ഭഗപാ൯ യജ്ഞമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന അനേകക്രിയാവിശേഷങ്ങളെപ്പ 

ററി പറഞ്ഞിട്ട് (ഒടുക്കം) സമ്യശശനമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ “ശ്രേയാന് ദ്ര 

വ്യമയാദ്യജ്ഞാല് ജ്ഞാനയജ്ഞുഃ-ദ്രവ്യമയമായ യജ്ഞത്തിനേക്കാഠം ജ്ഞാനയ 
> 9] २) ) 9) 

ജ്ഞം ശ്രേഷ്ലമാകുന്നു” (ര്. ൩൨൩) എന്നിങ്ങിനെ സ്ത്രതിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തില് 
ബ്രേഹ്മാപ്പയണം? എന്നിങ്ങിനെ ജ്ഞാനത്തിന്നു യജ്ഞത്വം കല്ലിച്ചു പ്യാഖ്യാനി 

ക്കാമെന്നും കാണിച്ച. അല്ലെങ്കില്, സകലവും ബ്രഹ്മരൂപമായിരിക്കെ അപ്്യണാ 

ദിക്കുമാത്രം വിശേഷിച്ചു ബ്രഹ്മത്വത്തെ പായുനാതു നിരത്ഥകമായിരിക്കും. എ 
ന്നാല്. പ്രതിമാദിയില് വിഷ്ട്കുദുഷ്ടിയും, നാമാദിയില്: ബ്രുഹ്മദൃഷ്ടിയും പോലെ 

% വ്വ റ ണ്ട 5 റു % ॐ | 8 5 റു 
ാ <) റി पौ त കുന്നു ^ ति 

അപ്പ്ണാദിയില് ബ്രഹ്മദൃഷ്ടരി വെയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നുലെന്ന് എപര് പഠറയുന്നുപോ 

അവക്കു ബ്രഹ്മവിദ്യയല്ല ഗീതോപദേശത്തിന്െറ മുഖ്യ്യോദ്ദേശമെന്നു പറയേണ്ടി 
റ് 2 5) 2 2 1) (६ 6) വരും. എന്തെന്നാല്, അവരുടെ പ്യാഖ്യാനപ്രകാരം ഇവിടെ ഉപദേശിക്കപ്പെ 

ഗ + 5] 1) ത്ര ॥ )) 

ടിട്ടള്ള ജ്ഞാനം അപ്ല്യണാദിചിഷയം മാത്രമാകുന്നു. അചപ്പൃണാദിയില് ബ്രഹ്മ 

ദൃഷ്ടി വെയ്യ്േണ്ടതാകുന്നുപെന്ന ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നതുമല്ല. 

ബ്രുഹ്മംതനൊയാണ് പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമൃശശനം 

കുടാതെ മോക്ഷഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു വിരുദ്ധ വുമാകുന്നു. 

ഈ വ്യാഖ്യാനം പ്രകൃതത്തിന്നു വിരോധമാകുന്നു. ഈ അധ്ധ്യായാരംഭ 
9] (4 | <} ॥ ट ट % ~ @ 0 5) ९) സ 

ത്തില് “കമ്മണ്യകമ്മ യഃ പശ്യേത്' (അ. ठ. ഗ്ലോ. ൧൮) എന്നിങ്ങിനെ സമ്യ 

ശശനത്തെയാണാരംഭിക്കുന്നത്. അവസാനത്തില് സമ്ൃശശനത്തെത്തന്നെ ഉ 
പസംഹരിക്കുന്നു.  ശ്രേയാ൯ വ്യമയാദ്ദയജ്ഞാല് ജ്ഞാനയജ്ഞഃ ०10020० 1 

വ്യമയമായ യജ്ഞത്തേക്കാഠം ഹേ പരന്തപ, ജ്ഞാനയജ്ഞം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു? 

(അ. ത്. ദ്രോ. ൩൩). ജ്ഞാനം ലബ്ലവാ പരാം ശാന്തിം-ജ്ഞാനത്തെ ലഭിച്ചിട്ട് 
8, 2 12 | ഉല്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്റമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന (അ. ൪. ശ്ശോ. ൩൯), എന്ന് 

ങ്ങിനെയുക്ള ദ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു സമൃശ്ശശനത്തെ സ്തൃതിച്ചിട്ട് ഈ അധ്യായ 



റം 
൧൭൬ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

9) 1) 4) ध 5) ) 5) ളി ^) 1) ത്തെ 2०10000 व| 98010, = അങ്ങിനെയിരിക്കെ പ്രതിമാദിയില് വിഷ്ണുദുഷ്ട 
॥ <) റി £ ൭ 9) ६] 6) യെനാപോലെ അപ്പൂണാദിയില് ബ്രഹ്മദുഷ്ടിയെ വെയ്കണം എന്നിങ്ങിനെ പ്ര 
र റൂ കൃതത്തെയെല്ലാം വിട്ടു പെട്ടെന്നു പറയുന്നതു യുക്തമല്ല. അതിനാല് നാം പ്യ്യാ 

ഖ്യാനിച്ചപ്രകാരംതനൊയണ്” ഈ ശ്ശ്രോകത്തിനെറ അത്ഥഥം. - 
സമൃശശനത്തെ യജ്ഞമായി പറഞ്ഞതിന്െറശേഷം ഇപ്പേംറം ഇവിടെ അതിനെ സ്മൃതി 

ക്൭ന്നതിന്നുവേണ്ടി അന്യൃയജ്ഞങ്ങളെ എടുത്തു പറയുന്നു:__ 

൨൫. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനഃ പയ്യുപാസതേ 

ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജേഞനൈവോപജുഹ്വതി. 
അപരേ യോഗിനഃടമറവചില കമ്മയോഗികാം, ഭൈവം ഏവഃടഇന്ദ്രാടിദേവന്മാ 

രെ ഉദ്ദേശിച്ചുതന്നെ, യജ്ഞം--യജ്ഞത്തെ, പയ്യപാസതേടശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്മിക്കുന്നു , 
അപരേടവേറെ ചില ജ്ഞാനയോഗികഠം, യജേഞന ഏവം:മുന്പറയപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാപ്പണം 
മുതലായ യജ്ഞമായ ഉപായത്താല്തന്നെ, യജ്ഞടയജ്ഞത്തെ, ബ്രഹ്മാഗ്നൌബ്രഹ്മരൂുപ 

മായ അഗ്നിയില്, ഉപങള്ുഹ്വതിടഹോമംചെയ്യുന്നു. 

ചില കമ്മയോഗികഠം ഇദ്ധ്രാദിദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുതന്നെ യഇഞഞത്തെ 
ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. 000 ചില ജ്ഞാനയോഗികറം ബ്രഫ്മാപ്പ്യണം മുത 
ലായ യജേഞാപായത്താല് യഇഞത്തെ (ആത്മാവിനെ) ബ്രഹ്മരൂപമായിരിക്കു 

ന്ന അഗ്നിയില് ഹോമം ചെയ്യുന്നു. (യജ്ഞാദിസകലകമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിക്കു 
ന്നുവെന്നത്ഥം. ഇതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം). 

(ശം_ ഭാ) ചില കമ്മീകളായ യോഗികഠം ദേവപ്രിതൃത്ഥം ശ്രഭ്ധയോടുകൂ 
ട്രി യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. മറവുചില ബ്രഹ്മവിത്തുക്കാം യജ്ഞരൂപമായിരിക്കുന്ന 
ആത്മാവിനെ ആത്മാവുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മര്രൂപമായ അഗ്നിയില് ഹോമംചെചെയ്യു 
ന്൯. ഇവിടെ യജ്ഞത്തിന്നുള്ള ആഹുതി യജ്ഞശബ്ദുവാച്യമായ ആത്മാവൃത 
ന്നെയാകുന്നു. എന്തെന്നാല് യജ്ഞം എന്നത്” ആത്മാവിനെറ പയ്യായശബ്ദു 
ങ്ങളില് ഒന്നാകുന്നു. ആ ആത്മാ പരമാത്ഥത്തില് പരബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. 

പക്ഷേ ആത്മാ ബുദ്ധി മുതലായ ഉപാധികളോടു കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാല് തദ്ധ 
മ്മങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന 
ആഹ്ുതീിരൂപമായ ആത്മാവിനെ ഉക്തലക്ഷണനായ ആആൃത്മാവ്യകൊണ്ടു ബ്രഹ്മ 
മാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമംചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മത്തെപ്പററി ശ്രുതികഠം ഇങ്ങിനെ 
പറയുന്നു:__“സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ-സത്യമായും ജ്ഞാനരൂപമായും അ 
നന്തമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം? (തൈ. ഉ. ൨. ൧). “പിജ്ഞാനമാനന്ദം ബ്രഹ്മ-വി 
ജ്ഞാനവും ആനന്ദവുമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം? (ബ്ബ. ഉ. ൩. ൯. ൨൮), “യല് സാ 
3419 അപരോക്ഷാല്ൽ ബ്രഹ്മ, യ ആത്മാ സ്വ്വാന്തരഃ-സാക്കാല് അപരോക്ഷ 

മായും സവ്വപ്രാണികളുടെ ഉള്ളില് ആത്മാവാഴ്ുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം? (92). ഉ. 
൩. ൨. ൧) അതു ദാഹം വിശപ്പ് മുതലായ സംസാരധമ്മരഹിതമായിരിക്കുന്നു. 
“നേതി, നേതി അതപ്രകാരമല്ല, അതിപ്രകാരമല്ല? (ബ്ല. ഉ. ठ. ©. ൨൨) എ 

ന ത 
ന വ ടി പ പ പ ചിട 

१ भष ഇന്ദ്രാടിഭേവന്മാരില് ത്തം & (ശ്രി) “ഏവ്കാരംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രാദിഭേവന്മാരില് ബ്രഹ്മബുദ്ധിരാഹ് തയെ കാണിക്കുന്നു. 



34: 
ര്പാം അധ്യായം ൧൫൭. 

ന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യപ്രകാരം അതു സവ്യൃവിശേഷരഹിതവുമാകുന്നു. (ഒരു പ്ര 

കാരത്തിലും അതിനെ ഗ്രഹിപ്പാ൯ പാടില്ല എന്ത്ഥം.) 

ഉ പാധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നു നിരുപാധികമായ ०10 2 

വമസ്വരൂപത്തോടുള്ള ഐക്യത്തെ ദശിക്കുന്നതാണ്' ആത്മാപിനെ ബ്രഹ്മ 

ത്തില് ഹോമിക്കുക എന്നതിന്െറ താല്പയും. ബ്രഹ്മവൃമാത്മാവുമൊന്നാണെ 

നുള്ള ദശാത്തില് നിഷ്ടയുള്ളവരും സന്യാസികളൂമായവര് ആ യജ്ഞത്തെയാ 

ണ് ചെയ്യുന്നത്. “ബ്രഹ്മാപ്യണം? എന്നു തുടങ്ങിയ ദ്ല്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു (©. 

൨൪) സമ്യശശശനലക്ഷണമായ യജ്ഞം ദൈവയജ്ഞം മുതലായവയോടുകൂടി പറ 

പ്പെട്ടു. അതു “ശ്രേയാ൯ ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത ജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ? (ത. 

൩൩) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെ സ്തൃതിപ്പാ൯ 

വേണ്ടിയാകുന്നു. 

൨൬. ശ്രോതാദിനീന്ദ്രിയാണ്യന്നയ സംയമാഗ്നിഷു ജൂഹ്വതീി 

ശബ്ദാദീ൯ വിഷയാനന്യ്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. 

അന്യേ --മറ൨ ചില നൈഷ്ണികബ്രഹ്മചാരികാം, ത്രോത്രാടീനിടശ്രോത്തേന്ദ്രിയം 

മുതലായ, ഇന്ദ്രിയാണിടജഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, സംയമാഗ്നിഷുഷ-സംയമരൂപമായിരിക്കുന്ന അഗ്നി 

കളില്, ഇൂഹ്വതിടഹോമം ചെയ്യുന്നു (പ്രകഷേണ ലയിപ്പിക്കുന്നു). അന്വേ-:മറവ.ചില (८) 

ഹസന്ധന്മാര്, ശബ്ദാദിന്--ശബ്ദും മുതലായ, വിഷയാന്ടവിഷയങ്ങളെ, ഇന്ദിയാഗ്നിഷുട 

ഇന്രിയങ്ങളാകുന്ന അഗ്നികളില്, ജുഹ്വത്1-ഹോമംചെയ്യുന്നു. 

ചിലര് ശ്രോത്രാദി ഇന്്രിയങ്ങളെ സംയമമാകുനാ അഗ്ഗികജില് ഹോ 

മംചെയ്യുന്നു. 0:00 ചിലര് ശബ്ദും മുതലായ വിഷയങ്ങളെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന 
അഗ്നികളില് ഹോമംചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ചില യോഗീികറം ശ്രോത്രാദി ഇന്ര്രീയങ്ങളെ സംയമമാകനാ 

അഗ്നികളില് ഹോമംചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം അനേകമായിരിക്കുന്നതിനാലും അ 

വയുടെ സംയമം വേറെ വേറെയായായിരിക്കുസതിനാലും ആണ് “അഗ്നികറം? 

എന്ന ബഹുവചനം__യോഗികറം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളില് പ്രപേശിപ്പി 

ക്കാതെ അടക്കുന്നുവെന്നു താല്പയ്യും. മറവചിലര് ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളെ ഇ 

ന്രിയങ്ങളാകുന്ന അഗ്നികളില് ഹോമംചെയ്യുന്നു. (छो 01} 28136532 0९ വിഷയ 
८ 3) ॥ 4) (9 7] 

ങ്ങളില്മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഹോമമായി അവര് വി 
ചാരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

൨൭. സധ്യാണിന്ദ്രിയകമ്മാണി। പ്രാണകമ്മാണി ചാപരേ. 

ആത്മസംയമയോഗാഗ്ഗൌ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദിപിതേ. 

& [ശ_.സ] അതാത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതാതു വിഷയങ്ങളില് നിന്നു നിവത്തിപ്പിച്ചു 0७ +0 + 

സ്ഥാനത്തു നിത്തുന്നതു സംയമം. 2204 19०७30० അനേകമാകയാല് 00० ९0259300 എന്നു പറയുന്നു. 

സംയമങ്ങളാകുന്ന അഗ്നികളില് എന്നത്ഥം. 

1 (ശ്രീ) വിഷയഭോഗസമയത്തുകൂടി അതിസക്തിയില്ലാത്തവരായി അഗ്നിയായി കല്പിക്ക 

്പെട്ടിട്ടള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് ഹവിസ്സ്റായി കല്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

1 # 



। 24 
(62 ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

| 2० 16060150 ചില ८७} ०0707) 17996, സവ്വാണി ഇന്ദ്രിയകമ്മാണിടസകല 

ഇന്താനേന്ദ്രിയകമ്മേന്ദ്രിയവ്യയാപാരങ്ങളേയും, 'പ്രാണകമ്മാണിദടപ്രാണവായു മതലായ പ 

തു, വായുക്കളുടെ വ്യാപാരങ്ങളേയും, ഇഞാനദിപിതേടആത്മവിഷയമായ ജ്ഞാനംകൊ 

60 ജ്വലിക്കുന്നതായ, ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൌ1ട ആത്മാവില് ധ്യാനൈകാഗ്രയമായ യോ 

ഗമെന്ന അഗ്നിയില്, ജൂഹ്വതിടഹോമംചെയ്യുന്നു. 

1) 5) ¶ 9} വേറെ ചില ധ്യാനനിഷ്ടന്മാര് ജ്ഞാനേന്ദ്രീയകമ്മേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ വ്യാപാ 

രങ്ങളേയും, പ്രാണവായു മുതലായ പത്തു പായുക്കളുടെ വ്യാപാരങ്ങളേയും ആ 

ത്മഥവിീഷയകമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ജ്വലിക്കുന്നതായ ആത്മസംയമയോഗമെന്ന 

അഗ്നിയില് ഹോമംചെയ്യുന്നു. 

(ശംഭാ) ജ്ഞാനദിപിതേ.-എണ്ണുകൊണ്ടു ദീപം എന്നപോലെ വിവേക 

വിജ്ഞാനംകൊണ്ടു ജ്വലിക്കുന്ന; ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൌ. ആത്മാവില് സം 

യമമാകനന യോഗം ആത്മസംയമയോഗം., അതാകുന്ന അഗ്നിയിരു; പ്രാണകമ്മ 

ങ്ങം-അധ്യാത്മികമായിരിക്കുന്ന പ്രാണവായുവിനെറ കമ്മങ്ങഥം__ ആകഞ്ച 

നം, പ്രസാരണം മുതലായ പ്യാപാരങ്ങറം എന്നത്ഥം. 

(ആ) ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും പ്രാണങ്ങളുടേയും സകലവ്വ്യാപാരങ്ങളേയും അടക്കി ആത്മാവില്. 

ചിത്തസമാധാനത്തെ ചെയ്യുന്നുവെന്നു താല്പയ്യും. 

൨൮. ദ്ൂവ്യയജ്ഞാസ്ത്പോയജ്ഞാ യോഗയജ്ഞാസുഥാപരേ 

സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംശിതവ്രതാഃ. 

അപരേടവേറെ ചിലര്, ദ്രവ്ൃയയജ്ഞാഃ2--സല്പാത്രത്തില് (30)] 8009०560) യ 

ഇഞ്ഞമായി അനുഷ്ടിക്കുന്നവര്, (അപരോ)ടവേറെ ചിലര്, തപോയജ്ഞാഃടകൃഛ് ശ്രചാന്ദ്രാ 

യണാടിതപസ്സ്സിനെത്തന്നെ യജ്ഞമായി അനുഷ്ടിക്കുന്നവര്, (അപരേ)--മററ ചിലര്, യോ 

ഗയജ്ഞാഃടചിത്തവൃത്തിനിരോധലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സമാധിയെ യജ്ഞമായി ചെയ്യുന്ന 

016, (അപരേ) തഥാ അപ്രകാരംതന്നെ മറവ൨ചിലര്, സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാഃ ചടവേദ 

ശാസ്ത്രങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യുക, അവയുടെ അത്ഥവി ചാരം ച്ചെയ്യുക ഇവയെ യജ്ഞമാ 
പ 

# (ശ്രി) ദശപ്രാണങ്ങം ഏതെല്ലാമെന്നും അവയുടെ വ്യാപാരങ്ങം എന്തെല്ലാമെന്നും പറ 

യുന്നു:__൧ പ്രാണവായു. അകത്തേയ്ക്ു ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് അതിന്െറ കമ്മം. ൨ അപാനവായു. 

പുറത്തേയ്് ശ്വാസം വിടുന്നത് അതിന്െറ കമ്മം. ൩ വ്യാന൯. വ്യായാമാകുഞ്ചനപ്രസാരണാദി 

കഠം (ദേഹത്തിലുള്ള സകലചേഷ്ടകളും വ്യാനവായുവിനെറ കമ്മമാകുന്നു). ൪. സമാനവാജു. വിപി 

ധവണ്ണുഭേദങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെറ കമ്മം. ൫. ഉദാനവായു. ദേഹസ്ഥമായിരിക്കുന്ന വാ 

യുവിനന്െറ മേല്ലോട്ടുള്ള ഗതിയെ ഉണ്ടക്ക് ത്ത് ക്കന്നരു അതിന്െറ കമ്മം, വാക്ക് മുതലായത്. 

൬. നാഗം. തേട്ടുക മുതലായത്” അതിന്െറ കമ്മം. ൭. കൂമ്മം. കണ്ണൂമിഴിക്കുക എന്നത് അതിന്െറ 

വ്യാപാരം. ൮. @ ००००, വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിത്തിക്കന്നത' അതിന്െറ വ്യാപാരം. ൯. ഭേവഭത്തന്. 

ദേഹം വലിയുക കോട്ടവായയിടുക. മുതലായത് അതിന്െറ വൃയപോരം. ൧൦. ധനഞ്ജയന്. മരിച്ചാ 

ലും ദേഹത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വായുവിശേഷം. 

[ശ_സി] 1. സ്വസ്വരൂപമായ ആത്മാവില് മനോനിരോധം (ടസമാധി) ആത്മസംയമയോഗംം 

അതാകുന്ന അഗ്നിയില്. 

2 സല്പാത്രങ്ങളില് നിയമേന ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ദവൃത്തെ ദാനംചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണ്' 

ഞങ്ങളുടെ യജ്ഞം എന്നു വിചാരിച്ച്' അനുഷ്ടിക്കുന്നവര്. 
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യി ചെയ്യുന്നവര്, യതയഃട ഇപ്രകാരം (മോക്ഷാത്ഥം) പ്രയത്നംചെയ്യുന്നവര്, സംശിത ൮ 

താഃ-(സ്വസ്വനിഷ്ണയില്) നല്ലവണ്ണം തീക്ഷ് ണീകൃതമായ നിയമത്തോടുകൂടിയവരാകുന്നു. 

ചിലര് ദ്രപ്യദാനത്തെ യജ്ഞമായി ചെയ്യുന്നു; മറവു ചിലര തപസ്സി 

നെ യജ്ഞമായി അനുഷ്ടിക്കുന്നു. വേറെ ചിലര് യോഗത്തേയും. അപ്രകാരംത 

ന്നെ പിന്നെ ചിലര് വേഭാഭ്ധ്യയനം അവയുടെ അത്ഥവിചാരം ഇവയേജും യ 

ഇഞമായി ൭ യ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ (മോക്ഷാത്ഥം!) പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവര് അവര 

വരുടെ നിഷ്ടയില് തീക്ഷ് ണീകൃതമായ (മൂച്ചുകൂട്ടിയ) വ്രതത്തോടുകൂടിയവരാ 

കുന്നു. 

(ശം) ദൂപ്യയജ്ഞാഃ_സല്പാത്രങ്ങറംക്കു യജ്ഞബുദ്ധിയോടുകൂടി ദൂ 
വ്യദാനത്തെ ചെയ്യുന്നപര. തപോയജ്ഞാഃയജ്ഞബുദ്ധിയോടുകൂടി തപസ്സു 

ചെയ്യുന്നവര. യോഗയജ്ഞാഃ- പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം മുതലായ & ലക്ധ 

ണങ്ങളോടുകൂടിയ യോഗമാകുന്ന യജ്ഞത്തെ ച്ചെയ്യുന്നപര്. ഡവാധ്യായജ്ഞാ 

ഗയഇഞാ 8= ९९2४ മുതലായ വേദങ്ങളുടെ അഭ്യാസമാകുന്ന ഡജ്ഞം സ്വാദ്ധ്യായയ 

ജ്ഞം; ശാസ്ര്രാത്ഥപരിജ്ഞാനം ജ്ഞാനയജ്ഞം; ഇവയെ ചെയ്യുന്നപര എന്ന 

ത്ഥം. യതയഃംയതനശിലന്മാര്, പ്രയത്തനശിലന്മാര്. ശേഷം സ്തറുഷ്ടം. 

അതിന്നും ० 1090. - 

൨൯. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേപാനം തഥാപരേ 

പ്രാണാപാനഗതി അദ്ധ്വാ പ്രാണായാമപരായണാ. 

പ്രാണായാമപരായണാഃടപ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നവരായ, അപരേടവേറെ ചില മു 

മുക്ഷുക്കാം, പ്രാണാപാനഗതീടപ്രാണാപാനവായുക്കളടെ ഗതികളെ, രഭ്ധവാ-അടക്കീട്ട്, 

അപാനേ-അപാനവായുവില്, പ്രാണംടപ്പാണവായുവിനേയും, തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, 

പ്രാണേടപ്രാണവായുവില്, അപാനംടഅപാനവായുവിനേയും, ജൂഹ്വതിടഹോമംചെയ്യുന്നു. 

പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നവരായ വേറെ ചിലര പ്രാണാപാനവായുക്കളൂ 
ध 9] 0 4) ॥) 2 ടെ ഗതികളെ അടക്കിട്ട് , അപാനവായുവില് പ്രാണവായുവിനേയും. പ്രാണവാ 

യുവില് അപാനവായുവിനേഴും ഹോമം ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ചിലര് അപാനാവ്ൃത്തിയില് പ്രാണനെ ഹോമിക്കുന്നു __പൃര 

കമെന്ന പ്രാണായാമത്തെ ചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. മററു ചിലര് പ്രാണവായുവില് 

അപാനവായുവിനെ ഹോമിക്കുന്നു__രേചകമെന്ന പ്രാണായാമത്തെ ചെയ്യുന്നു. 

അപ്രകാരംതന്നെ പ്രാണായാമതല്പരന്മാരായ വേറെ ചിലർ, വായയില്കൂടി 
त 4 8 ॥ ;) $) 

യും മൂക്കില്കൂടിഷുമുള്ള വായുവിനെറ പൃറത്തേഷ്ക്ുള്ള ഗതിയേഷും തദ്വിപരീിതമാ 
¶ റ 

യി അതിനെറ അകത്തേയ്ക്കുള്ള ഗതിയേയുമടക്കി കുംഭകമെന്ന പ്രാണായാമ 

ത്തെ ചെയ്യുന്നു. 

(ശ്രീ) അധോവൃത്തിയായ അപാനവായുവില് കദ്ധ്വവൃത്തിയായ പ്രാണനെ പൃരകേണ ഹേ 

മിക്കുന്നു; പൂരകകാലത്തില് പ്രാണവായുവിനെ അപാനവായുവിനോടുകൂട്ടി ഒന്നാക്കിത്തിക്കുന്നു എന്നു 
ടി 

# (ആ) പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം മുതലായ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു യമം നിയമം, ആസ 

നം, ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി എന്നിവയുംകൂടി ഗഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 
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താല്പയ്യും. അപ്രകാരംതന്നെ കുംഭകംകൊണ്ടു പ്രാണാപാനവായുക്കളടെ ഉരഭ്ധവാധോഗതികളെ 

അടക്കിട്ട രേചകകാലത്തില് അപാനവായുവിനെ പ്രാണവായുവില് ഹോമിക്കുന്നു__രേചകകാല 

ത്തില് അപാനവായുപവിനെ പ്രാണവായുവിനോടുകൂട്ടി ഒന്നാക്കിത്തീക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പൂരകകുംഭക 

രേചകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു മറവുചില മുമുക്ഷുക്കഠം പ്രാണായാമതല്പരന്മാരാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

(7) സ്പ ത്ത യി റി റി] റൂ റി 

മുക്കകൊണ്ടു ശ്വാസത്തെ ഉള്ളിലേയ്ക് വലിക്കുന്നതു പൂരകം. അങ്ങിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്ത വല 

ച്ച ശ്വാസത്തെ ഉള്ളിരതന്നെ നിത്തുന്നതു (അടക്കുന്നത്) കുംഭകം. അങ്ങിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന 

ശ്വാസത്തെ കുറേശ്ശയായി പുറത്തേയ്മ്ത വിടുന്നതു രേചകം. പൃരകകാലത്തില് ഒരു മൂക്കുകൊണ്ടു 

ശ്വാസത്തെ അകത്തേയ്്ത വലിക്കുന്നു. രേചകകാലത്തില് മറേറ മൃക്കുകൊണ്ടു ശ്വാസത്തെ പുറത്തേ 
ह 

റി ി ക്കു ९ വിടുന്നു. ഇപ്രകാരം ശ്വാസത്തെ അകത്തേയ്യ്യ വലിക്കുകയും പുറത്തേയ്ക്കു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന 

തില് ९०0०0७४ സോഹം എന്ന അനുലോമപ്രതിലോമമായി (നേരേയും കിഴ്സേലും ആയി) പ്രകാശിക്കു 

ന്ന അജപാമമന്ത്രംകൊണ്ടു “തല് ത്വമസി? എന്ന മഹാവാക്യപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജിവാത്മപര 

മാത്മൈകൃത്തെ പിന്നേയും പിന്നേയും ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഇതിന്നു പ്രമാണം 

“സകാരേണ ബഹിയ്യാതി ഹകാരേണ വിശേല് പുനഃ 

പ്രാണസ്മത്൫ സ ഏവാഹമഹം സ ®} ചിന്തയേല്.? 

൩.൦0. അപരേ നീയതാഹാരാഃ പ്രാണാന് പ്രാണോഷു തൂഹ്വതി 

സവ്വേപ്യേതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകല്ലുഷാഃ. 

അപരേടചിലര്, നിയതാഹാരാഃ (സന്തഃ)ടമിത്മായ ആഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട'ം 

പ്രാണാന്- ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ (അന്തവ്വായുക്കളെ), പ്രാണേഷുദ-അധീനമായ 

ഇന്രരിയങ്ങളില് (വായുഭേദങ്ങളില്), ജുഹ്വതി 1-ഹോമം ചെയ്യുന്നു. ഏതേ സവ്വേ അപിട 

ഇവര് എല്ലാവരും, യജ്ഞവിദഃടയജ്ഞത്തെ അറിഞ്ഞവരും, യജ്ഞക്ഷപിതകലൂഷാഃടയ 

ഇ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു പാപത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുളളവരുമാകുന്നു. 

ചിലര് മിതമായ ആഹാരംചെയ്ത്കുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളെ വശ 

ത്തായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് ഹോമം ചെയ്യുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും യജ്ഞത്തെ അറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നപരും, യജ്ഞംകൊണ്ടു പാപത്തെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപരുമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നിയതാഹാരാഃ-പരിമിതമായ ആഹാരത്തോടുകൂടിയവര്. 
५ 9} 1) 

പ്രാണാന് പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി--ഏതേതു വായുവിനെ അടക്കുന്നുവോ അതാ 
റി 0 9 । റി धि തില് മറവുള്ള പായുക്കളെ ഹോമിക്കുന്നു -- 6201©टे മററുള്ളവ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന 

ദപോലെയാകുന്നുവെന്നത്ഥം. ശേഷം സ്തുഷ്ടം. 

(ശ്ര) നിയതാഹാരാഃ__ മിതമായ ആഹാരത്തെ ചെയ്യുന്നവര് എന്നുവെച്ചാല്ം ഒരുവന്നു ത 

ന്െറ വയറു നിറപ്പാാന് എത്ര ആഹാരം വേണമോ അതിനെ നാലു ഭാഗമംക്കി, രണ്ടു ഭാഗം അന്നാദി 

കളെക്കൊണ്ടും ഒരു ഭാഗം ജലംകൊണ്ടും നിറച്ചു”, ശേഷം ഒരു ഭാഗം വായുസഞ്ചാരത്തിന്നായി ഒഴിച്ചി 

ടകയും പേണം. ഇവ്രകാരം ഭക്ഷിക്കന്നവര്തന്നെ മിതമായ ആഹാരത്തെ ചെയ്യുന്നവര്. ഇതിന്നു 

41206729 == 

= =-= 

& (ശ്രി) കുംഭകംകൊണ്ടു സവ്വപ്രാണങ്ങളും ഏക ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഇതിനെപ്പററി യോ 
‡] ॐ 

ഗശദസ്ത്രത്തില് ഇങ്ങിനെ പഠയുന്നു:.__ 

യഥാ യഥാ സദാഭ്യാസാന്മനസഃ സ്ഥിരതാ ഭവേല് 
ി 

വായുവാക്കായദ്ദഷ്ടിനാം സ്ഥിരതാ ച തഥാ തഥാ. 

1 (ആ) “പരിമിതമായ എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ടു ഹിതമായും പവിത്രമായുമുള്ള ആഹാര 

മെന്നുംകൂടി ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 



ര്വാം ००००० ൧൬൧ 

“ദ്വൌ ഭാഗൌ പുരയേദന്നൈജജലേനൈകം പ്രപൂരയേര 

200 @ 00] പ്രച്ചാരാത്ഥം ചതുത്ഥമവശേഷയേല്”. 

മുന് പറയപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ ചെയ്തിട്ട് _ - 
् 

൩൧. യജ്ഞശിഷ്ടാമൂതദ്രജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സാധഥാതനം 

നായം ലോകോസ്തപ്യയജ്ഞസ്്യ കുതോസ്ത്യഃ കുരുസത്തമ. 

യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭൂജഃയജ്ഞങ്ങളെ ചെയ്യുതിനന്െറ ശേഷമുള്ള കാലത്തില് വിധി 

പ്രകാരമുള്ള അമൂതരൂപമായ അന്നത്തെ ഉജിക്കുന്നവര്, സനാതനം ബ്രഹ്മ-നിത്യമായ ബ്രഹ്മ 

ത്തെ, യാന്തിട(ജ്ഞാനദ്വാരേണ) പ്രാപിക്കുന്നു. ഹേ കുരുസത്തമ-അല്പയോ കുരുവംശതമ്രേ 

സ, അയജ്ഞസ്യ--യജ്ഞം ഒചയ്യാത്തവന്ന്, അയം ലോകഃടഈ (അല്ലസുഖമുള്ള മനുഷ്യ) 

2 <} റി => ] = റി 9... ५ 2. ] [ 2 
ലോകംകൂടിയും, ന അസ്തിടകിട്ടുകയില്ല. അന്ൃയഃ-(ബഫഹുസുഖമുള്ള സ്വഗ്ലാദി) ०200 ലോക 

ങ്ങഠം, കുതഃ-എവിടെ. 
त 

യഇഞങ്ങളമെ പെയ്കുതിനന്െറ ശേഷമുള്ള കാലത്തില് അമൃതതുല്യമായ 

അന്നത്തെ ഭൂജ്ിക്കുന്നപര് ശാശ്വത്രബ്രഹ്മത്തെ (ജ്ഞാനദ്വാരേണ) പ്രാപിക്കു 

ന്നു. അല്ലയോ കുരുസത്തമ, യജ്ഞം൭ ചയ്യാത്തവന്ന” ഈ (അല്പസുഖത്തോടു 
7 )) 

കൂടിയ) മനുഷ്യലോകംതന്നെയില്പ. (62681909 പിന്നെ ബഹുസുഖത്തോടുക്ൂ 
| 3) \) % 3) | १ 

ടിയ സ്വഗ്ലാദി) അന്യലോകങ്ങഥം എപിടെ? (എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും?) 

(ശം_ഭാ) മു൯പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ. ചെയ്തതിനെറശേ 
3) 1] 9) 

ഷം ഉള്ള കാലത്തില് അമൂൃതതുല്യമായ വിഹിതാന്നത്തെ (224) 98012012 ചിര 
ച ह നി 4 © ക ന്തനമായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതളൂക്ക് മോക്ഷത്തെ ഇക്ക 

ളി] 

ക്കുന്നപനാണെങ്കില് കാലക്രമംകൊണ്ടു മാത്രമേ അവന് ശാശ്വതബ്രഹ്മത്തെ 

പ്രാപിക്കുകയുള്ളവെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മു൯പറയപ്പെട്ട യഇ്ഞങ്ങജില് 

കന്നിമെയെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത അയജഞന്നു സവ്പ്രാണികറാക്കും സാധാരണ 
റി 

മായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം കൂടിയില്ല. അപ്പോം പിന്നെ വിശിഷ്ടസാധനസാ 

ദ്ധ്യങ്ങളായ അമ്യ്യലോകങ്ങളെ അവനെങ്ങിനെ പ്രാപിക്കും? 

(ശ്രി) ജ്ഞാനയങ്ഞത്തെ സ്തൂതിപ്പാ൯വേണ്ടി ഇതേവരെ പറയപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ എല്ലാം 

ॐ പസംഹരിക്കുന്നു:_.. 

൨൨. ഏപം ബഹുപിധാ യജ്ഞാ വിതതാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ 

കമ്മജാന് വിദ്ധി താന് സവാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. 

ഏവം-ഇപ്രകാരം, ബഹുവിധാഃ--അനേകവിധമായം യജ്ഞാഃ-യജ്ഞങ്ങാം, गि 

മണാഃ മുഖേ--വേദമുഖത്തില്, വിതതാഃ-വിവരിച്ചു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സവ്വാന് താന്: 
6) 2 സ ॥ ॥ റ ० (2) സ “9 അവമയ എല്ലാം (ആ സവ്യൃയജ്ഞങ്ങളേയും), കമ്മജാന്-ഭേഹം, 0199, മനസ്സ് ഇവയുടെ 

+ र റി 

പ്രവൃത്തിയായ കമ്മത്തില്നിന്ന് ഉണ്രായവയെന്ന്', വിഭ്ധിട-അറിഞ്ഞാലും. ഏവം-ഈ 01) 

ധം, ഇജ്ഞാത്വാടഅറിഞ്ഞ്, വിമോക്ഷയ സേം(ജ്ഞാനനിഷ്ഠനായിട്ട') സംസാരബന്ധത്തില് 

നിന്നു നി മുക്തനായി ഭവിക്കും. 
റി റി റി ¶ि 

# [ശ_സ] നിത്യനൈമിത്തികം മുതലായ യജ്ഞങ്ങളെ (ഹോമാഭികഠം, വൈശ്വദേവം.. 

ബലിഹരണം, സ്വാമിനിവേദനം, അതിഥിപൂജ മുതലായവയെ) ചെയ്ത് തച്ച്യിഷ്ണമായ അമുതതുല്യമാ 

യ അന്നത്തെ ഭജിക്കുന്നവര്. 



(9५ 
൧൬൨ ശ്രിമല് ല്ഗീത 

ഇപ്രകാരമുള്ള അനേകപിധമായ യജ്ഞങ്ങഥം പേദത്തില് വിവരിച്ചു 

പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട'. എങ്കിലും അവയെല്ലാം മനോവാക്കായങ്ങളുടെ വ്യാപാര 

പമായ കമ്മത്തില്നിന്നുണ്ടായവയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും. ഇങ്ങിനെ അറി 
9 ५ 9 9 ८3 റൂ ഥൂ ലി ഞ്ഞ് നി (ജ്ഞാനനിഷ്ടനായിട്ട് ) സംസാരബന്ധത്തിതനിന്നു മുക്തനായി ഭ 

വിക്കും. 

(ശം_ഭാ) മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുളള അനേകവിധമായ യജ്ഞങ്ങറം 
വേദദ്വാരത്തിങ്കല് വിസ്തൂരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് _പേദമുഖേന അറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന 

റി റൂ 8 റൂ ത്ഥം. “വാചി ഹി പ്രാണം ജുഹുമഃ-ഞങ്ങറം പ്രാണനെ വാക്കില് ഹോമിക്കു 
ന്നു? എന്നു മുതലായ ശ്രുതിപാക്യ ഞങ്ങളില്നിന്ന് ആവക യജ്ഞങ്ങറം അറിയ 

പ്പെടുന്നുലെന്നു താല്പയ്യും. അവയെല്ലാം അനാത്മാവില്നിന്നുണ്ടായതാണെ 

ന്നറിയണം__എല്ലാം മനോവാക്കായകമ്മങ്ങളില്നിന്നുത്ഭവിച്ചുചയാണെന്നറി 

യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ആത്മാ നിവ്യയാപാരനാകുന്നു. “ഇതൊന്നും 
൯ 2) 2 2) ൯ | 2) | 2) ¬ | >) [) 2 2 % 3) ०)99080 പ്യാപാരമല്ല, ഞ നിവ്യാപാരനാണ്., ഉദാസിനനാണ്? എന്ന് 

റ] प ¢) റൂ റി 0 >> ൭ | കാ ങ്ങിനെ നീ അറിഞ്ഞിട്ട്” (സ്വാനുഭവപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കില്) അപ്രകാരമുള്ള സ 
] 9) 5) * മൃശശനംകൊണ്ട് നി അശുഭത്തിരനിന്നു മോചിക്കും_സംസാരബന്ധന 

ത്തില്നീിന്നു മോചിക്കും എന്നത്ഥം. 

“ബ്രഹമാപ്പുണം? എന്നു തുടങ്ങിയ ദ്ല്ലരോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു സമൃഗ് ദശനം യജ്ഞമായി പറയ 

പ്പെട്ട. പലവിധയജ്ഞങ്ങളും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. ആ വക യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കായ്യസിദ്ധി 

൧൭വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാകയാല് അവയെ അപേക്ഷിച്ചു ഞാനയജ്ഞം (എത്രയോ ഉല്ക്ൃഷ്ടമാ 
(9 രി ി ണെന്ന് ) ഇവിടെ സ്കൂതിംപ്പൈടുന്നു:__ 

൩൨൩. ശ്രേയാ൯ ദ്രവ്ൃയമയാദ്യജ്ഞാത ജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ 

സവം കമ്മാഖിലം പാത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. 

ഹേ പരന്തപ-അല്പയോ ശത്രുതാപന, ദ്രവ്യമയാല്ദൃവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യു 

പ്പെടുന്ന, യജ്ഞാല്ം-യജ്ഞത്തേക്കാഠാം, ഞാനയജഞഃ-ജ്ഞാനമാകുന്ന 00२26099 ശ്രേയാ൯: 

ത്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ഹേ പാത്ഥടരഅല്പയോ പാത്ഥ, സവം കമ്മം-(ഈശ്വരാപ്പുണമായി ചെയ്യു 

പ്പെടുന്ന) സകലകമ്മങ്ങളും, അഖിലം-ഫലസഹിതം, ജ്ഞാനേ-((ബ്വഹ്മ) ജ്ഞാനത്തില് പ 

രിസമാപ്ൃതേ-അ ന്തഭവിക്കുന്നു. 

ഹേ പരന്തപ, ദ്രവ്യങ്ങമെക്കൊണ്ടു ചെയുപ്പെഴനാ യഇഞത്തേക്കാഠം 

ജ്ഞാനമാകുന്ന യജ്ഞം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. അല്ലയോ പാത്ഥ., സകലകമ്മങ്ങളും 

ഫലസഹിതം ബ്രുഹ്മജ്ഞാനത്തില് അന്തഭപവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദ്രവ്യസാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാധ്യമായ യജ്ഞത്തേക്കാറം 

ജ്ഞാനയജ്ഞം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. എന്തെന്നാരു, ദൂവ്യമയമായ യജ്ഞം ഫലത്തെ 

ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജ്ഞാനയജ്ഞം ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിനാല് ജ്ഞാന 
4] 2 തേ 2 രം >) യജ്ഞം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല്, സ്വ്യൃതഃസംപയൃതോദകസ്ഥാന 

9) | 

യമായും മോക്ഷസാധനമായഷുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തില് സകലകമ്മങ്ങളും അന്ത 

ഭവിക്കുന്നു. ഇതിന്നു ശ്രുതി _:യഥാ കൃതായവിജിതായാധരേയാഃ സംയത്ത്യേവ 
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പ 

മോനം സവ്യം തദഭിസമേതി യല്കിഞ്ചില് പ്രജാഃ സാധു കുവന്തി യസ്ത്ദ്വേദ 

യല് സ വേദ3ം(ചതുരായകം എന്ന ചൃതുകളജിയില്ു) ചതുരംഗമായ കൃതം എന്നു 

പേരായ ജയം കൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മുന്നും അംഗങ്ങളോടുകൂടിയ കലി, ദ്വാപ 

രംം ത്രേതം എന്നു പേരായ ജയങ്ങളും (അവ ചതുരംഗത്തിൽ ഉംപ്പെട്ടിരിക്കു 

നനതിനാല്) സിദ്ധിക്കുന്നതുപോലെ 1 ജനങ്ങഥം എന്തെല്ലാം പുണ്യകമ്മങ്ങഥം 

ചെയ്യുന്നുവോ അവയെല്ലാം 66) രക്വ൯ 2 അറി ഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞ 

വിദ്വാനെ പ്രാപിക്കുന്നു? (അവനില് അന്തഭപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം). (ഛാ. ഉ.. ठ. 

൧. ൪ ) 

എന്നാല് ഈ വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ എങ്ങിനെ പ്രാപിക്കുന്നു? പറയുന്നു:__ 

൩൪. രദ്ധിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ശേ സേവയാ 
ഉ പദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്ത്ത്വദശിനഃ. 

क्छ ജ്ഞാനത്തെ, പ്രണിപാതേന-:സാഷ്ടാംഗനമസ്താരംകൊണ്ടും, പരിപ്രശേ 

ന-എനിക്ക് ഈ സംസാരം എവിടെന്ിന്നുണ്ടായി, ഞാന് അതില്നിന്ന്' എങ്ങിനെ നി 

വത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ചോദ്മയംകൊണ്ടും, സേവയാംഗുരുശുശ്രൂഷകൊണ്ടും, വി 

ഭ്ധിട അറിഞ്ഞാലും, (പ്രാപിച്ചാലും). തത്ത്വദശിനഃട (ആത്മ) തത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

(അപരോക്ഷാനുഭവസമ്പന്നന്മാരായ), ജ്ഞാനിനഃ-ബ്രഹ്മജ്ഞാനികഠം, (ശാസ്ധ്രജ്ഞന്മാര്)ം 

ഇഞാനം-ജ്ഞാനത്തെ, തേടനിനക്ക് , ഉപഭേക്ഷ്യന്തി-ഉപദേശിക്കും. 

ആ ജ്ഞാനത്തെ നീ, (ജ്ഞാനികറംക്കായിക്കൊണ്ടുള്ള) സാഷ്ടാംഗനമ 

സ്ത്രാരംകൊണ്ടും,, ഗുരുശുശ്രുഷകൊണ്ടും, വഴിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങഥംകൊണ്ടും, 

അറിഞ്ഞാലം. ആത്മതത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനികഠം അതിനെ 

നിനക്കുപദേശിച്ചുതരും. 

(ശം ഭാ) അതെങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞാലും. ആചായ്യു 

ന്മാരുടെ അടുക്കല് ചെന്നു സാഷ്ടാംഗനമസ്ത്രാരം ചെയ്യണം. പിനെ അവ 

രോടു ബന്ധത്തിന്നു കാരണമെന്താണെന്നും, മോക്ഷത്തിന്ന വഴിയെന്താണെ 

ന്നും. വിദ്യ എന്താണെന്നും. അവിദ്യ എന്താണെന്നും. മറവും ചോദിക്കണം. 

അവക്കു വേണ്ടുന്ന ശുശ്രുഷകറഠം പചെയുണം. ഇപ്രകാരം ശ്രദ്ധാഭക്തികള്ളെക്കൊ 
ട്ട സന്തുഷ്ടുന്മാരായിട്ട് തത്ത്വദശികളായിരിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനികഠം നിന 

ക്കു മു്പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തെ ഉപദ്ദേശിച്ചുതരും. ഇഞാനികകാണെങ്മിലും: 

ചിലര് മാത്രമേ സ്വാനുഭവമുള്ള വരാവുകയുള്ള. അതിനാലാണ് തത്ത്വദശി 

നടാ എന്ന വിശേഷണം. ആരാണ് സമ്ൃഗ് ദശികളായിട്ടുള്ളത് അവരുപ 

1. ചതുരായകം എന്ന ചകൃതുകളി അന്നത്തെ കാലത്ത്' പ്രസിദ്ധമായി രിക്കുന്നതിനാലായിരി.. 

ക്കാം ഇവിടെ അതിനെ ഉദാഹരിച്ചത്. ഒരു വലിയ സംഖ്യയില് അതില് താഴേയുള്ള 0४०९4] 9०० 

ഉറംപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്' ഉദാഹരണംകൊണ്ടു വന്നുകൂടിയ താല്പയ്യും. അതുപോലെ സകലപുണ്ബൃകമ്മ 

ങ്ങളുടേയുയാ ഫലം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തില് അന്തഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ശ്രുതിയുടെ ആകപ്പാടെയുള്ള. 

സ്സാരം. 

2. ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞവനായി രൈക്വന് എന്നൊരു വിദ്വാന് അന്നു മഹാഡ്ര. 

സിദ്ധനായിട്ടുണ്ടായി രുന്നു. (ഛാന്ദോഗ്യേപനിഷത്തു നോക്കുക). 
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४) ् )) ദേശിച്ചു ജ്ഞാനത്തിന്നു മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഫലമുള്ള. മററുള്ളവരുടെ ഉ. 
| പദേശത്തിന്ന് ആ ഫലമില്ല. ഇതാണ്” ഭഗവാന്െറ അഭിപ്രായം: 

എന്നാരു മാത്രമേ താഴെ പറയുന്ന വചനവും സാധുവാവുകയുള്ള:__ 
| वी 

൩൨൫. യല് ജ്ഞാത്വാ ന പുനമ്മോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ 

യേന ഭൂതാന്യൃശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യയാത്മന്യഥോ മയി. 
ഹേ പാണ്ഡവടഅല്പയോ പാണ്ഡുപുത്ര, യല് ജ്ഞാത്വാ-:ഈ ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപി 

ച്ച › പുനഃ--ഇനിയും, ഏവം മോഹംടജപ്രകാരമുള്ള (ബന്ധുവധം മുതലായതുനിമിത്തമുള്ള) 
മോഹത്തെ, ന യാസൃസിടനീ പ്രാപിക്കുകയില്പ. യേന-ഈ ജ്ഞാനംകൊണ്ട്”, ഭൂതാനി 
അശേഷണ-സകലഭൂതങ്ങളേയും, ആത്മനിടതന്നിലും (സ്വാത്മാവിങ്കലും) അഥോ-അനന്ത 
രം (ആത്മാനം)ടതന്നെ (സ്വത്മാവിനെ), മയി (ച)ടപരമാത്മാവായ എന്നിലും, ദൂക്ഷ്യ 

സിനി കാണും. 
ം १ 1] 1) >) $) അല്പ്യോ അജ്ജുന, ഈ ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ നീ ഇന് 

റ ) 
യും ഇപ്രകാരമുള്ള മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഈ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു നീ സ 
കല്ഭൂതങ്ങളേഷും നിങ്കല് (സ്വാത്മാവില്) അഭേദമായി കാണുകയും, അനന്തരം 

1 | वि 5 5] 

ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന എന്നില് കാണുകയും, ചെയ്യും. 
(ശം_ഭാ) ഹേ പാണ്ഡവ, അവരാലുപേദശിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തെ പ്രാ 

= ൨ 
1) १) $) 9) $) പിച്ചാല് പിന്നെ ൪ ഇപ്പ്യോറം മോഹിക്കുനനതുപോലെ ഇനിയും മോഹത്തെ 

പ്രാപിക്കുകയില്ല. എന്തതന്നെയുമല്ല, ഈ ജ്ഞാനംകൊണ്ട് ബ്രുഹ്മാമുതല് തു 
१) € 2 ിലിരി 2 ി ണംവരെയുള്ള സകലഭൂതങ്ങളേയും നി “ഇവയെല്ലാം എന്നിലിരിക്കുന്നു? എന്ന 

4) ~ +) 4 ൪ 5291909 പ്രത്ൃഗാത്മാവില് കാണുന്നു. പിന്നെ, “ഇവയെല്ലാം പരമേശ്വരനി 
ലിരിക്കുന്ന? എന്നിങ്ങിനെ സവ്പൂഭുതങ്ങളും വാസുദേവനായിരിക്കുന്ന എന്നിലി 

|] 5] ध രിക്കുന്നതായും നീ കാണും. ഇപ്രകാരം സവ്വോപനിഷല്പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന 

ജിവാത്മപരമാത്തമൈകത്വം നിനക്കു സ്വാനുഭവപ്പെടുമെന്നത്ഥം. 

[ശ_സ)] സല്ഗുരൂപദേശംകൊണ്ടു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്െറ ഫലം പഠറയുന്നു:__യല് 
ജ്ഞാത്വാ-പ്രസന്നന്മാരായ ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള ജ്ഞാനത്തെ തഭേകനിഷ്ഠ 
കൊണ്ടു പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ, “ഞാന്, ഇവര്, എന്െറ എന്നിങ്ങിനെ അദ്വധിതീയമാഷിരിക്കുന്ന 
ആത്മാവില് അനേകത്വഭ്ൂരമം നിനക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. “ഞാന്, നിം അത്, ഇത്? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
മിഥ്യാജ്ഞാനത്തെ നി തൃജിക്കുമെന്നത്ഥം. (പ്രാണികം അനേകങ്ങളായിരിക്കെ ആത്മാവിന്ന്” എ 

ങ്ങിനെയാണ് അദ്വിതീയത്വം? പഠയുന്നു:__)“യേന....ആത്മനിട ഇതെല്ലാം ആത്മാവുതന്നെയാകു 
ന്നു? എന്നിങ്ങിനെ സച്ൃഭൂതങ്ങളേയും ആത്മമാത്രമായി ഗാഹിപ്പിക്കുന്നതും, സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ടു പ്രാ 
പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ബ്രമ്മം മുതല് സ്പംബപയ്യുന്തമുള്ള സകലപ്രാണികളേയും 
ഇതെല്ലാം സാക്ഷാല് ഞാ൯തന്നെയാണ്"? എന്നിങ്ങിനെ സ്വാഭിന്നമായി നീ കാണുന്നതാണ്. 
സൂക്ഷ്മായി നോക്കുന്വോഠം ഘടം കലശം ചരാത് മുതലായവയെല്ലാം മണ്ണു മാത്രമാകുന്നു; (ഭിത്തി 
മേല് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള) ചിത്രം ഭിത്തി മാത്രമാകുന്നു; തിരമാലകം, നുര, പോള. എന്നിവയെല്ലാം ജ 
ലം മാത്രമാകുന്നു; അതുപോലെ സകലപ്രാണികളും സ്വമാത്രമാണെന്നു നിനക്കു കാണാറാകുമെന്ന 
ത്ഥം. (എന്നാല് ബ്രമ്മം എന്നും, ആത്മാ എന്നും ഭേദമുണ്ടല്ലോ. അവ്ല്വോളെങ്ങിനെയാണ” അദ്ദൈ 
തസിദ്ധി?__ പറയുന്നു.) അഥോ മയിടഅതിന്െറശേഷം സകലപ്രാണികളേഷും നീ നിവ്വിശേഷമാ 
९४० പരബ്രദ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില് കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ നിനക്കും എനിക്കും സ്വ്വാത്മക 
ത്വത്തെ ദശിച്ചിട്ട്, നി രണ്ടിനന്േറയും ഏകത്വത്തെ ദശിക്കുന്നതാണ് എന്നത്ഥം. ഇരിന്നു തത്ത്വ 
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റി] ६} മസി? എന്ന ശ്രുതിവാക്യംതന്നെ പ്രമാണം. അല്ലെങ്കില്, ആത്മാവിനെ സവ്ൃഭൂതാത്മകമായി കണ്ട 
റി റി >) ട്ട് ആ ആത്മാവിനെ നിവ്വിശേഷമായും സവ്വാധിഷ്ഠാനമായും പരയ്രമറമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില് ന 

കാണുന്നതാണ് __ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മാഭിന്നമായി നീ കാണുമെന്നത്ഥം. 

അതിന്നും പുറമെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്ന് ഈ മാഹാത്മ്യമുണ്ട് :__ 

൩൬. അപി ചേദസി പാപേഭ്യഃ സവ്വേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ 

സവം ജ്ഞാനപ്പപേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി. 

(ത്വം)ടനീ, 1060428 പാപ്പേള്ചഃ-സകലപാപികളിലുംവെച്ച്, പാപകൃത്തമഃ 

അപി ചേല് അസി-ഏററവും പാപം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും, സ്വ്ൃം പ്ൃജിനം-സകല 

പാപസമദ്ത്തേയും, ജ്ഞാനപ്പവേന ഏവടജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയാത്തന്നെ, സന്തരി 

ഷ്ട്യസിടഅനായാസേന നീ അക്കര കടക്കും. 

(മുമ്പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചുവെങ്കില്) നീ സകലപാപികങ്ിലും 

വെച്ചു് ഏററവും പാപിഷ്ടനായാലും സവ്ൃപാപസമുദ്രത്തെ ജ്ഞാനമാകുന തോ 

ണികൊണ്ടുതന്നെ നീ അനായാസേന കടക്കും. 

(ശം_ഭാ) ഇവിടെ (അഭ്ധ്യാത്മശാസ്രുത്തില്) മുമുക്ഷുവിന്നു ധമ്മവും കൂ 

ടി പാപമായിട്ടാണ് പറയപ്പെട്ടി്ടുള്ളത് 4. ശേഷം 00००. 

എങ്ങ് നെയാണ് ജ്ഞാനം പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നു ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം പഠറയുന്നു:__ 

൩൭. യഥൈധാംസി സമിദഭ്ധോഗ്നിഭസസാല് കുരുതേജ്ളുന 

ഇ്ഞാനാഗ്നിഃ സവ്വകമ്മാണി ഭസൂസാല് കുരുതേ തഥാ. 

ഹേ അജ്ജുന-അല്പയോ അജ്ജുന, സമിദ്ധഃ അഗ്നിഃടോനല്പവണ്ണം ജ്വലിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി, ഏധാംസിടവിറകുകളെ, യഥാ-എപ്രകാരം, ഭസ്പസാല് കുരുതേ-കത്തി 

ച്ച ഭസ്തമാക്കുന്നുവോ, തഥാ-അതുപോലെ, ഇ്ഞാനാഗ്നിഃടആത്മജ്ഞാനസ്വരൂപമായിരിക്കു 

ന്ന അഗ്നി, സവ്വുകമ്മാണി-:സകലകമ്മങ്ങളേയും, ഭസ്മസാല് കുരുതേം-ഭസ്തമാക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന. നല്ലവണ്ണം ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി വിറ 

കിനെ എങ്ങിനെ കത്തിച്ചു ഭസുമാക്കുന്നവോ അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനസ്വ 

രൂപമായിരിക്കുന്ന അഗ്നി (പ്രാരബ്ലുകമ്മഫലമൊഴിച്ചുള്ള) സകലകമ്മങ്ങളേയും 

ഭസൂമാക്കുന്നു. 

_ഭാ) നലുവണ്ണം ജ്വലിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി വിറകിനെ (ശംഭാ) നല്പവണ്ണി =| ०6) 
ങ്ങിനെ കത്തി ച്ചു ഭസ്മമാക്കുന്നപചോ അതുപോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അ ഗ്നി സക 

ലകമ്മങ്ങളേയും ഭസുൂമാക്കുന്നു__നിബ്ബിജമാക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. അഗ്നി വിറകി 
നെ എന്നപോലെ ജ്ഞാനാഗി കമ്മത്തെ സാക്ഷാലായി നശിപ്പ്ിക്കുവാ൯ കഴി 

യുന്നില്ല. അതിനാല് സമ്ൃഗ്ശശനം സകലകമ്മങ്ങളേയും നീിബ്ബിജമാക്കുന്നതി 

നനു കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ്” അഭിപ്രായം. എന്നാല്, ഈ ശരീരം ഏതു ക 

മ്മംകൊണ്ടാരംഭിക്കപ്പെട്ടവോ, ആ കമ്മത്തിനെറ ഫലം ९०७? ०00 പ്രവത്തിക്കു 

ന്നതുകൊണ്ടു്, തതുഫലോപഭോഗംകൊണ്ടു മാത്രമേ ആ കമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നുളള. 

അതുകൊണ്ടു”, ഈ ജന്മത്തില്തന്നെ ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കു മുനയും പിമ്പും ചെ 
~ - --- = 2 

5 ॥ 3) ति റി ॥ 

% (ആ) അധമ്മം നിവത്തിച്ചാലും ധമ്മത്രുപമായ പ്രത്ിബന്ധമുള്ളതിനാല് ജ്ഞാനിക്കു മോ 

ക്ഷം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് ധമ്മവും പാപമായിട്ടാണ്' ഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 

2 # 
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കകമ്മങ്ങളില് യാവചില കമ്മങ്ങളാണ് ഇനിയും ഫലത്തില് പ്രവത്തിക്കാത്ത 

ത്” ആ കമ്മങ്ങളെ മാത്രമേ ജ്ഞാനാഗ്നി ഭസൂമാക്കുന്നുള്ള. (നശിപ്പിക്കുന്നുള്ള. 

(ശ്രീ) സമുദ്രംപോലെയിരിക്കുന്ന പാപത്തെ അതിലംഘിക്കുക മാത്രമല്ലാതെ നശിപ്പിക്കു. 

011 എന്ന ഭൂരാന്തിയെ കളയുവാന്വേണ്ടി ഒരു ദൂഷ്ടാന്തം പറയുന്നു__-യഥേതി. 

അതുകൊണ്ടു് __ 

൩.൮. ന ഹി ജ്ഞാനനേ സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ 

തത്സ്വയം യോഗസംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. 

ഇഹം-മുമ്പറയപ്പെട്ട തപോയോഗാടിയജ്ഞങ്ങളില്, ജ്ഞാനേന-ജ്ഞാനത്തോട്, 

സദ്ൃശംടതുല്യമായി, പവിത്രംശുദ്ധികരമായിട്ട്', ന ഹി വിദ്തേടഒന്നുമില്ല നിശ്ചയം. കാ 

ലേനവളരെ കാലംകൊണ്ടു, യോഗസംസിദ്ധഃ-കമ്മയോഗംകൊണ്ടു യോഗ്യതയെ പ്രാപി 

2101095 ആത്മനിടസ്വാത്മാവില് ^ ആത്മവിഷയത്തില് ഉള്ള), തല്--ആ ജ്ഞാനത്തെ, സ്വ 

യംടതാന്തന്നെ, വിന്ദതിട(ആയാസം കൂടാതെ) പ്രാപിക്കുന്നു. 

തപോയോഗാദിയജ്ഞങ്ങളില് ജ്ഞാനത്തോളം ശുദ്ധികരമായിട്ടി ® 

ന്നുംതന്നെയില്ല. വളരെക്കാലം അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മയോഗംകൊണ്ടു യോഗ്യ 

തയെ പ്രാപിച്ചവന് സ്വാത്മാവില് താ൯തന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തെ അനായാ 

സേന ലഭിക്കുന്നു. 

(ശം.ഭാ) ജ്ഞാനത്തോടു സദൂശമായ പാവനവസ്തൂ ഇവിടെ (വ്യവഹാര 

ഭൂമിയില്) ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്തെന്നാല് കമ്മയോഗംകൊണ്ടും, സമാധി 

കൊണ്ടും, യോഗ്യതയെ പ്രാപിച്ച ഒരു മുമുക്ഷ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനന്െറ 

ശേഷം, സ്വാത്മാവില്തന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തെ ലഭിക്കുന്നു. 
ജ്ഞാനപ്രാപ്പിക്കുള്ള നിശ്ചയമായ ഉപായത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു__ 

൩൯. ശ്രദ്ധാവാ൯ ലഭതേ ജ്ഞാനം തല്പരഃ സംയത്േന്ദ്രീയഃ 

ജ്ഞാനം ലബ്ലുവാ പരാം ശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ചുതി. 

ശ്രദ്ധാവാന്-:ഗുരുപടിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അത്ഥത്തില് ആസ്തിക്യബുദ്ധിയുള്ളവനാ 

യും, തല്പരഃദംജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതില് താല്പയ്യുമുള്ളവനായും (തദേകനിഷ്യനായും) 

സംയത്േതേന്ദ്രിയഃ-ഇയ്രിയങ്ങളെ അടക്കിയവനായുമിരിക്കുന്നവന്, ജ്ഞാനംടബ്രഹ്മജ്ഞാന 

ത്തെ, ലഭതേംപ്രാപിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം-ജ്ഞാനത്തെ, ലബ്ബാ (തു)ടപ്രാപിച്ചിട്ട്, പരാം ശാ 

ന്തിംടമോക്ഷത്തെ, അച്ചിരേണട വേഗത്തില്, അധിഗച്ഛതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഗരൂപദേശത്തില് ശ്രദ്ധയുള്ള വനും, തദേകനിഷ്ടനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അ 

ടക്കിയവനുമായിരിക്കുന്നപ൯ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ 

ലഭിച്ചിട്ട് അപന്൯ വേഗത്തില് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. (ശ്രദ്ധാദിസമ്പ 
ത്തിയോട്ടകൂടി ജ്ഞാനത്തെ ലഭിക്കുനതിന്നുമുനയു കമ്മയോഗംതന്നെയാണ്, മ 

& [ശ_സി] സവ്വദാ സവ്ൃത്ത (അകത്തും പുറത്തും) ബ്രഹ്മാകാരത്വാപാദനത്തില് അസക്തചി 

ത്തനായവന്൯. ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തിപരത്വം തന്നെയാണ് അസാധാരണകാരണം. അതുകൊണ്ടു സ 

കലവിപരീതഭാവനകളും സകല അനാത്മവാസനകള്ടം നശിച്ചുപോകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്െറ അബ്ര 

തിബദ്ധതയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. 



ര്പാം അധ്യായം ൧൬൭ 

००९०९} ८0०; അനുഷ്ഠരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ജ്ഞാനം ലഭിച്ചുതിന്െറശേഷം അവ 
ന്ന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നു താല്പയ്യും.) 

(ശം ഭാ) ശ്രദ്ധാലുവായവ൯ ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രഭ്ധാലുവാ 
ണെങ്കിലും അവന് മന്ദബുദ്ധിയായിരിക്കും. അതിനാല് അപ൯ ജ്ഞാനപ്രാ 
० 1} 980 10९06८35 ०९० ഗുരൂപാസന (ഗുരൂപദേശശ്രവണം?) മുതലായവയില് നിഷ 
യുള്ള വനായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നു. ശ്രദ്ധാലുവും തല്പരനുമാണെങ്കിലും അ 
വ൯ അജിത്േേന്ദ്രിയനായിരിക്കാം. അതിനാല് ഇന്ര്രിയങ്ങളില്നിന്നു വിഷയ 
ങ്ങളെ. നിപത്തിപ്പിച്ചുചനായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ ശ്രഭ്ധാലുവാ 
യും തല്പരനായും ജിത്തേന്രിയനായുമിരിക്കുനനപ൯ നിശ്ചയമായി ജ്ഞാനത്തെ 
ലഭിക്കുന്നു. സാഷ്ട്ാംഗനമസ്ത്രാരം (തദവിഭ്ധി പ്രണിപാതേന അ. ©, 2६.29. 
൩൪.) മുതലായ ബാഹ്യചേഷ്ടകളെക്കൊണ്ടുമാത്രം ഇഷ്ടഫലം (ജ്ഞാനം) സി 
ദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല്, അവ കപടത്തോടുകൂടിയായേഷ്ക്രാം. എ 
ന്നാല് ഒരുവന് ശ്രദ്ധ മുതലായവയോടുകൂടിയപനാണെങ്കില് അവനില് കളങ്കം 
അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. അതിനാല് ഇവയാകുന്നു ജ്ഞാനസിദ്ധിക്കുളള സാക്ഷാല് 
ഉപായം. ജ്ഞാനലാഭംകൊണ്ടുളള ഫലമെന്താണെന്നു പറയുന്നു. ജ്ഞാനം 
ലഭിച്ചതിനെറശേഷം മോക്ഷമാകുന്ന ഉത്തമശാന്തിയെ (ഉപരതിയെ) അവ൯ 
വേഗത്തില് പ്രാപിക്കുന്നു. സ മൃശശനുംകൊണ്ടു മോക്ഷം ക്ഷണത്തില് ഭവിക്കു 
ന്നു എന്നത് സകലശാസ്രൂന്യായപ്രസിദ്ധമായ ഒരു നിശ്ചിതസംഗതിയാകുന്നു. 

ഇതില് യാതൊരു സംശയവുമരുത്. എന്തെന്നാല് സംശയം ഏററവും പാപമാകുന്നു. എ 
ങ്ങിനെ? ७०७2०56: _ 

ठ0. അജഞതശ്ചാശ്രദുധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി 

നായം ലോകോസ്പി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. 

അജ്ഞ $%-ഗരുവിനാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള അത്ഥത്തെ അറിയാത്തവനും, അ 
०५५०००8 ച1-ഗുരൂുപദേശത്തില് ശ്രഭ്ധയില്ലാത്തവനും, സംശയാത്മാ ചംഗുരു ഉപദേശി 
ച്ച വിഷയത്തില് ഫലമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നു സംശയിക്കുന്നവനും, വിനശ്യതിടനശി 
ക്കുന്നും സംശയാത്മനടടസംശയിക്കുന്നവന്ന്, അയം ലോകഃ-ഈ ലോകം, ന അസ്തി 
ഇല്ല. പരഃ (ച)-പരലോകവും, നടഇല്പ. സുഖം ന-:സുഖവുമില്പ. 

രൂപദേശത്തെ അറിയാത്തവനും. ഗുരൂുപദേശത്തില് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത 
വനും. ഗുരൂപദേശത്തില് സംശയമുള്ള വനും. നശിച്ചുപോകുന്നു സംശയിക്കു 
ന്നവസ് ഈ ലോകമാകട്ടെ പരലോകമാകട്ടെ ഇല്ല. അവന്നു സുഖവുമില്ല. 

[ശ-.സ] # എവന് സകലകമ്മങ്ങളേയും മോക്ഷാത്ഥം സന്യസിച്ചു മോക്ഷകാരണമായിരിക്കുന്ന ശ്ര 
വണാദിയിലും, തല്കാരണമായിരിക്കുന്ന ഗുരുശൂശ്രൂഷ ശമം ദമം തിതിക്ഷ തല്പരത്വം 
എന്നിലയിലും പ്രയത്നം ചെയ്യായ്ക്കുയാല് ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാഭിക്കുന്നില്ലയോ അവനാ 
ണ്' ഇവിട്രെ മോക്ഷശാസ്ത്രത്തില്) അജ്ഞന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. 

1. സസ്യ്യാസത്തിലും, വേദാന്തശ്രവണാദിയിലും, ഗുരുവിലും, മോക്ഷത്തിലും, ജ്ഞാനംകൊൌ 
ണ്ടാണ്” മോക്ഷം എന്ന വിഷയത്തിലും ആക്കാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് അവന് ശ്രദ്ധാ 
ശൂന്യന്. 
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(ശം. ഭാ) ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവനും (അജ്ഞനും) ഗുരൂപദേശ 
ത്തില് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവനും ( അശ്രഭ്ധനും), സംശയാത്മാവും. നശിക്കുന്നു. അ 
ജ്ഞനും അശ്രദ്ധനും നശിക്കുന്നുവെങ്കിലും സംശയാത്മാവിനോളംതന്നെ നാശ 
ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവന് എല്ലാവരിലുംവെച്ചു പാപിഷ്ടനാകുന്നു. എ 
ത്മിനെയെന്നാല്,. സംശയചിത്തന്ന സാധാരണ പ്റീല്പാവക്കുമുള്ള ഈ ലചോക 
മോ, പരലോകമോ, സുഖമോ, കിട്ടുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് അവന്ന്? ഇവയി 
ലുംകൂടി സംശയമുണ്ട്. അതിനാല് നീ സംശയിക്കരുത്. 

എന്തുകൊണ്ട് ?__ 

൪൧. യോഗസംന്മൃസ്തുകമ്മാണം ജ്ഞാനസംഛിനാസംശയം 

ആത്മവന്തം ന കമ്മാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. 
ഹേ ധനഞ്ജയ-അല്പയോ അജജുന, യോഗസം൩ൃസ്തകമ്മാണംഷ:സകലകമ്മങ്ങ 

ളേയും പരമേശ്വരാരാധനമായി അദ്ദേഹത്തില് സമപ്പിക്കുന്ന യോഗിയും, ജ്ഞാനസംക്ഷി 
ന്നസംശയം1ട-ആത്മബോധംകൊണ്ടു സകലസംശയങ്ങളേയുമില്പാതാക്കിയവനുമായ, ആ 
ത്മവന്തം-ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനെ, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങാം (ലോകസംഗ്രഹാത്ഥമായിട്ടോ സ്വാഭാവി 
കമായിട്ടോ ഉളളൂ കമ്മങ്ങഠം), ന നിബഡധ് നന്തിംടബന്ധിക്കുന്നില്പ. 

അല്പയോ അജ്ജുന, സകലകമ്മങ്ങളേയും പരമേശ്വരാരാധനമായി 
അദ്ദേഹത്തില് സമപ്പ്രിക്കുന്ന യോഗിയും, ആത്മബോധംകൊണ്ടു സകലസംശ 
യങ്ങളേയുമില്ലാതാക്കിയവനും, ബ്രഹ്മനിഷ്ടയിലിരിക്കുനനപനുമായവനെ കമ്മ 
ങ്ങറം ബന്ധിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ ഭാ) പരമാത്ഥദശിയായവന് പരമാത്ഥദശനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന 
യോഗംകൊണ്ടു ധമ്മാധമ്മരൂപമായിരിക്കുന്ന സകലകമ്മങ്ങളേഷും സന്യസിക്കു 
ന്നു. അവന്െറ സകലസംശയങ്ങളും ആത്മേശ്വരൈകത്വലക്ഷണമായ (ജീ 
പനും ഈശ്പരനുമൊന്നാണെന്നു കാണുന്നതായ) ജ്ഞാനംകൊണ്ടു നശിപ്പിക്ക 
പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാധിയെ (അപ്രമത്തനെ) ഗു 
ണചേഷ്ടാരൂപങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങറം ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇഷ്ടാനി റി റിനി റി ഷ്ടൂമിശ്രരൂപമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ഫലത്തേയും അവ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എ 
0712069. 

കമ്മാനുഷ്ടാനംകൊണ്ടു മനഃശുദ്ധി വരുത്തി ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു സകലസംശയങ്ങളേയും തീ 
ത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവന്, തന്െറ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയില് കമ്മങ്ങളെ യെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതി 

` # [ശസ്] “ഈ കാണുന്നതു സകലവും, ഞാനും, ബ്രശ്മംതന്നെയാകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ തന്നേ 
യൂം സകലജഗത്തിനേയും ബ്ര്മമാത്രമായി ദശിക്കുന്നത് യോഗം. ആ യോഗംകൊണ്ടു സഞ്ചിതമായും 
ആഗാമിയായുമിരിക്കുന്ന ആരുടെ കമ്മങ്ങളാണ് സന്ത്ൃസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവന് യോഗസം ൬) 
സ്തൂകമ്മാ, അവനെ. 

1 [ശ_.സ] “പരാവരങ്ങളുടെ (ജിചനേറയും ഇഈശ്വരനേറയും) അഖനണ്ഡൈകരസത്വസന്ദ 

ശനലക്ഷണമായത്' ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനംകൊണ്ട് ആരുടെ സംശയങ്ങറം നിമ്മൂലമാക്കപ്പെട്ടി 
രിക്കുന്നുവോ അവന് ജ്ഞാനസംഛിന്നസംശയന്. സംശയങ്ങം__ മോക്ഷം കമ്മംകൊണ്ടോ ജ്ഞാ 
നംകൊണ്ടോ; ജ്ഞാനം പരോക്ഷമോ അപരോക്ഷമോട; മോക്ഷം ജ്ഞാനംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കമോ ഇല്ല 
യോ; എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സംശയങ്ങ?ം. 



© 20 त, ൧ന്ന൯ 

നാല്ം കമ്മങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്കിക്കുന്ന കായ്യത്തില് സംശയ 
മുള്ളവന് നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു കാരണത്താല്: 

൪൨. തസ്യാദജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃല്സ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ 
ഛിത്ത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ക്ോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. 

ഹേ ഭാരതഷ-അല്പയോ ഭാരത, തസ്ത്ാല്--അതിനാല്, ആത്മനഃ-നിനന്െറ, ഹല് 

സ്ഥം-ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നതും (ബുഭ്ധിയിലിരിക്കുന്നതും), അജ്ഞാനസംഭൂതം-അജ്ഞാനം 

കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടള്ളതുമായ,: ഏനം സംശയം-ശോകം മുതലായതിന്നു ഹേതുവായ ഈ സം 

ശയത്തെ, ജ്ഞാനാസിനാംദേഹാത്മവിവേകജ്ഞാനമാകുന്ന വാളകൊണ്ട്'ം ഛിത്ത്വാടഛേ 

ദിച്ചിട്ട്, യോഗംടകമ്മയോഗത്തെ, ആതിഷ്ടം--ആശ്രയിക്കുക (അനുഷ്ണിക്കുക), ഉത്തിഷ്ടം-(യു 

ദ്ധത്തിന്നായി) എഴുനേല്ല്യക. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അതുകൊണ്ട്, അജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നി 

നെറ ബുദ്ധിയിലിരിക്കുന്ന സംശയത്തെ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാഠംകൊണ്ടു 9015} ക 
$ १ 

മ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുക. (ഇപ്പ്യോഠം യുദ്ധംചെയ്താനായി) എഴുനേല്ലൃയും 
ചെയ്യുക. 

¶ि 9) 5) )] 1) # 

(ശം_ഭാ) അവിവേകംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടള്ളതും നിന്െറ ബുദ്ധിയിലിരിക്കു 
0122000९ സംശയം പാപിഷ്ടമാകുന്നു. അതിനെ ജ്ഞാനംകൊടണ്ടു നശിപ്പ്ിക്ക 

ണം. ഇതിനെറ താല്പയ്ും, “നിനെറ (ആത്മനഃ) സംശയത്തെ ജ്ഞാനമാകു 

012 പാഠംകൊണ്ടു ഛേദിക്കണം? എന്നെടുക്കരുതു. ഒരുവനെറ സംശയത്തെ മ 

ിക് ]ില് € 2 )) റിനെ റെറാരുവന്നു തകക്കാമെങ്ക ആത്മനഃ സംശയം” ഫഎഎന്നതാിന്നു നിനെറ സംശ 

യമെന്നത്ഥമെടുക്കാം. എന്നാല് ഇവിടെ “ആത്മനഃ സംശയം? എന്നതിന്ന് 

ആത്മവിഷയമായ സംശയമെന്നത്ഥമാകുന്നു. അതു ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു ന 

ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മവിഷയമായ സംശയവും നിനെറ തന്നെയാണ്. അ 

തിനാല് അതിനെ നി തന്നെ കകയണം. ജ്ഞാനം ശോകമോഹാദിദോഷത്തെ 

നശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാകുന വാഠംകൊണ്ടു നിന്െറ 

നാശത്തീന്നു ഹേതുവാകുന്ന സംശയത്തെ ഛേദിച്ചു സമൃശശനോപായമായ ക 
॥ १ ५] )) 

മ്മാനുഷ്ടാനത്തെ ചെയ്യാലും. ഹേ അജ്ജുന, ഇപ്പ്യോഠം യുദ്ധത്തിന്നായി എഴു 

നേററാലും. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
€ 2 6) । 2 1 യാഗശാസ്ര്രേ ശ്രകൃഷ്ണാജളുനസംവാദേ 

ജ്ഞാനകമ്മസംന്യാസയോഗോ നാമ 

ചതുത്ഥോധ്യായഃ. 

ജ്ഞാനകമ്മസന്യാസയോഗമെന്ന നാലാമധ്യ്യായം 

സ്വമാവം. 
ത 

രം...” 

# (ആ) ഭരതവംശത്തില്, മഹത്തായരിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയവംശത്തില്, ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 

വന്നു സമീപിപച്ചിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തില് വിമുഖത്വം ഉചിതമല്ല എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടിയാണ്' €ഭാര 

ത്? എന്ന സംബോധനം. 



(९० 
त അഞ്ചാമ്ധ്യായം 

(ശം_ഭാ) നാലാമധ്യായം „249 ൧൯. ൨൧. ൨൨. ൨൪, ൩൨. ൩൩. 
൩. ൪൧ ഈ ദ്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭഗപാ൯ കമ്മസന്ല്യാസത്തെ പറഞ്ഞു. പി 
ന്നെ @ 0. -9 ശ്ലോകംകൊണ്ടു കമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ടിപ്പാനും പറഞ്ഞു. കമ്മാ 
നുഫ്താനവും കമ്മസന്യാസവും, ഗതിയും സ്ഥിതിയുമെന്നപോലെ. അന്യ്യോന്യവി 
രുദ്ധങ്ങളാകയാരു ഒരാഠംക്കുതന്നെ ഒരേ സമയത്ത' അവയെ അനുഷ്കിപ്പാനസാ 
ധ്യമാകുന്നു. ഇന്നാസമയത്ത് ഇനാതിനെ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടിനേറ 
യും അനുഷ്ണാനത്തില് കാലനിണ്ണുയവും ചെയ്യിട്ടില്ല. അതിനാല് അപയില് 
ഒന്നു മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടളള എന്നൂഹിക്കാം. കമ്മാനുഷ്ഠാനം, കമ്മസ 
ന്യാസം, ഇവ രണ്ടില് അധികം ഉ ല്കൃഷ്ടമായതിനെയാണ്” അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. 
മറേറതിനെ അല്ല, എന്നു വിചാരിച്ച്” അവയില് പ്രശസ്തൃതരമായിട്ടള്ളതേതാ 
। 5) 0 ८ <) 4 [4 0 സ |] % १) 6न11201120}01900} 5 16९०058७} അജ്ജുന൯ സംന്യാസം കമ്മണാം കൃഷ്ണ? എന്ന് 

2] 

ങ്ങിനെ ഭഗപാനോട്ട ചോദിക്കുന്നു. 

० > 1०1984० _ _ ആത്മജ്ഞാനികറാക്കു ജ്ഞാനയോഗംകൊണ്ടുള്ള നിഷ്ഠ 
യെ പ്രതിപാദിക്കണമെന ഉദ്ദേശത്തിന്മേലാണ് ഭഗപാ൯ മു൯ ഉ ദാഹരിക്ക 
പ്പെട്ട വചനങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടു സവ്യകമ്മസന്യാസത്തെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ആ 
ത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവക്കല്ല. ഇങ്ങിനെ കമ്മാനുഷ്ടാനവും കമ്മസന്ധ്യാസവും. ഭി 
ന്നപുരുഷന്മാരാല് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടവയായിരിക്കെ അവയില് ഏതാണ് 
അധികം മ്രേഷ്ടമെന്നറിപാനിച്ചുയോടുകൂടിയ അജ്ജളുനന്െറ ചോദ്യം ശരിയാ 
കുന്നില്ല. 

സമാധാനം __നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ആ ചോദ്യം ശരിയല്ല, 
സത്യംതന്നെ. പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്താളുടെ (അജ്ജുനനന്െറ) അഭിപ്രായത്തോട് 
ആ ചോദ്യം വളരെ യോജിക്കുന്നുവെന്നു നാം പറയുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല് 
__മുമ്പുദാഹരിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭഗവാന്, കമ്മസന്മ്യാസം അവ 
ശ്യം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന്” (അതിന്െറ കത്തവൃതയെ ഉദ്ദേശിച്ചു) പറ 
ഞ്ഞു. എന്നാല് കമ്മസന്മ്യാസത്തെ അനു ഷ്ടിക്കേണ്ട കത്താവിനെ പ്രത്യേകി 

കാണിക്കാതെ അതു കത്ത വ്യമാണ് എന്നുള്ള വിധി അസംഭവമാകുന്നു. അ 
തിനാല് ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവനുംകൂടി സ സ്്യാസത്തെ അനുഷ്ടിക്കാമെന്നു പ 
രുന്നു. അതല്ലാതെ, ആത്മജ്ഞാനിക്കു മാത്രമേ സന്യാസം പാടുളതുവെന്നു പ്യാ 
ഖ്യാനിക്കാന് പാടില്ല. ഇങ്ങിനെ. അജ്ജുന൯, കമ്മാനുഷ്ഠാനവും കമ്മസന്യാസ 
വും ആത്മജ്ഞാനമില്പാത്തവന്നുമാവാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാല് മു൯പ 
റയപ്പെട്ടപ്രകാരം അവയുടെ അന്യ്യോന്യവിരോധംഹേതുവായിട്ടി അവയില് ഒ 
ന്നു മാത്രമേ ഒരാഠംക്ക്” ഒരു സമയത്തു കത്തവ്യമായി ഭപിക്കുകഷുള്ള. അവ 
യില് അധികം ശ്രേഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതും, മറേഠതല്ല. ഈ 



൫വാം അധ്യായം 0620 

വിചാരത്തോടുകൂടി അധികം (0०00९) 588 ठ)509 അറിപാനിച്ചുയോടുകൂടിയ 

छठ 0269090 ചോദ്യം യൂക്തമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് മവുവടിയാ 

യി പറഞ്ഞ വാക്ൃത്തിന്െറ അത്ഥത്തെ നിരൂ പിച്ചു നോക്കിയാലും അജ്ജുന 

ന്െറ അഭിപ്രായം ഇപ്രകാരംതന്നെയാണെനാറിയപ്പെടുന്നു. എങ്ങിനെയെ 

ന്നാല്__“സന്യാസവും കമ്മയോഗവും രണ്ടും മോക്ഷത്തിന്നു കാരണ്റഭതങ്ങളാ 

കുന്നു. എന്നാല് കമ്മസന്യാസത്തിനേക്കാറം കമ്മയോഗമാണ് അധികം 09 

ലത്” എന്നാണ് ഭഗവാന്െറ മവുവടി. നമുക്ക് ഇതിനെ നിരൂപിക്കുക__കമ്മാ 

നുഷ്ടാനവും കമ്മസന്ധ്യാസവും രണ്ടും മോക്ഷത്തിന്നു കാരണ്ഭതങ്ങളാണെന്നും. 

അവയില് കമ്മയോഗമാണ്. എന്തോ ചില കാരണത്താല്, അധികം ശ്രേഷ്ഠ 

മെന്നും പറഞ്ഞത് ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയുടെ കമ്മാനുഷ്ടാനത്തേയും കമ്മസസന്്യാ 

സത്തേയും സംബന്ധിച്ചോ, അതോ, ആത്മജ്ഞാനിയല്ലാത്തവ൯ ചെയ്യേണ്ട 

വയെ സംബന്ധിച്ചോ?_ഇതിന്നു സമാധാനം ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മയോഗ 

വും സമ്മസന്യാസവും രണ്ടും അസംഭവമാകയാല് അവന്ന് അവ മോക്ഷസാ 

ധനങ്ങളാണെന്നും, അവയില് .കമ്മയോഗം കമ്മസന്യാസത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠ 

മാണെന്നും, പറയുന്നതു യുക്തമല്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മസന്യാസവും, തല് 

പ്രതികൂലമായും കമ്മാനുഷ്ഠാനലക്ഷണമായുമിരിക്കുനന കമ്മയോഗവും, സംഭവി 

ക്കാമെങ്കില് അവ (അപന്ന് ) മോക്ഷസാധനങ്ങളാണെന്നും, അവയില് കമ്മ 

യോഗം കമ്മസന്യാസത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ടമാണെന്നും, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു രണ്ടും 

യൃക്തമായിരുനോനെ. എന്നാല് ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മസന്്യാസവയം കമ്മയോ 

ഗവും രണ്ടുമില്ലാത്തതിനാല് അവ നിഃശ്രേയസകരങ്ങളാണെന്നും, കമ്മയോഗം 

കമ്മസസന്ധ്യാസത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും., (അവനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോ 

&०) പറയുനാതു യുക്തമല്ല. 

ഇവിടെ പൃയ്വപക്ഷി പറയുന്നു:__ ആത്മജ്ഞാനിക്ക്' കമ്മസന്യാസവും 

കമ്മയോഗവും രണ്ടും അസംഭവമാണ് എന്നോ? അതോ അവയില് ഒന്നു 

മാത്രമേയുള്ള എന്നോ? ഒന്നേ അസംഭവമായിട്ടുളളവെങ്കില് ഏതാണ് ? കമ്മ 

യോഗമോ. കമ്മസന്മ്യാസമോ? അസംഭവത്തി।ന്നുള്ള കാരണവും കൂടി പറയണം. 

സമാധാനം__ ആത്മജ്ഞാനി മീ ഥ്യാജ്ഞാന ത്തില്നിന്നു നിപത്തി ച്ച 

വനാകയാതു വിീപയ്യൂയ (മിഥ്യാ) ജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗം 

അവന്നു സംഭവിപ്പാന്൯ പാടില്ല. ഇപിടെ (ഗിതാശാസ്രൂത്തില്) ആത്മസ്വരൂ 

പനിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് ജന്മാദിസവ്യവികാരരഹിതനായും അതി 

നാല് നിഷ് ക്രിയനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാ താന് തന്നെയാണ് എന്ന്” ആരറി 

& (ആ) ആഭ്യത്തെ പക്ഷത്തില് എന്താണ് ദോഷം. രണ്ടാമത്തെ പക്ഷത്തില് എന്താണ്” ഫ 

ലം എന്നാണ് ചോഭ്യത്തിന്െറ താല്പയ്യും. 

ഇവിടെ ഭാഷ്യകാരന് രണ്ടു പക്ഷത്തിലുമുള്ള ഗുണത്തേയും ദോഷത്തേയും വിഭാഗിച്ചു വേര് 

തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതിന്ന് ഈ ശങ്കയെത്തന്നെ ആവത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാന്തരത്തില് ഒന്നു 

വിട്ടിരിക്കുന്നു. 



| ൩. ൧൨൨ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

യൂന്നുപവോ സമൃഗ്ദശശനംകൊണ്ടു മിഥ്യാജ്ഞാനത്തെ നീക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ആ 
ത്മജ്ഞാനിക്കു നിഷ് ക്രിയാത്മസ്വതൂപത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുക .എന്ന കമ്മസ 

ന്യാസത്തെ ഉപദേശിച്ചു. അത്രുയുമല്പാ, സമ്യഗ് ജ്ഞാനവും തല്കായ്യുവും 

(ഫലവും) മിഥ്യാജ്ഞാനവും തല്കായ്യൂവം (ഫലവും) അന്വേ ാന്യവിരുദ്ധങ്ങളാക 

യാല്, മിഥ്യാജ്ഞാനംഹേതുപായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കത്തൃത്വാഭിമാനങ്ങളോടുകൂടി 

യും സക്രിയാത്മസ്വരൂപാവസ്ഥാനരൂപമായും കമ്മസന്്യാസത്തിന്നു വിപരീത 

മായം ഇരിക്കുന്ന കമ്മയോഗം ആത്മജ്ഞാനിക്കു സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും ഉപ 

ദേശിച്ച. അതിനാല്, മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില്നിന്ന് നിപത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മ 

ഇജ്ഞാനിക്കു വിപരിതജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗം സംഭവിക്കുന്ന 
തല്ല എന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെയാണ്. 

ആത്മസ്വരൂപനിരൂപണംചെയ്യുന്ന ഏതേതു ഫട്ടങ്ങളിചാണ്” ആ 

ത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മമില്ലെന്നു പറയുന്നത് ?__കേട്ടാലും:__“അവിനാശി തു തദ്ധി 

ദ്ധി? (ആ. ൨ ദ്ര്രോകം ൧൭) എന്നാതുമുതല് “യ ഏനം വേത്തി ഹന്താരം? (അ. ൨ 

ദ്ര്രോ. ൧൯) “വേദാവിനാശിനം നിത്യം? (അ. ൨ 629. ൨൧) ഫ്ീന്നിങ്ങിനെയുള്ള 

ശ്ര്രോകങ്ങളിലും മററും അവിടവിടെയായി ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മാഭാവം പറയ 

പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

പുവ്വപക്ഷം__ആത്മസ്വരൂപനിരൂപണംചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്തന്നെ 
:തസ്മാദ്യധ്യസ്വ ഭാരത? (അ. ൨ ദ്രോ. ൧൮), 4സ്വധമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ? (അ. 

൨ ९६०. ൩൧) “കമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ? (അ. ൨ ദ്രോ. ൪൭) മുതലായ 2६2० 

ങ്ങളില് അവിടവിടെയായി ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മയോഗവും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

അതിനാല് ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മയോഗമി ല്ലെന്നെ ങ്ങിനെ പറയാം? 

സമാധാനം__സമ്യഗ് ജ്ഞാനവും തല്ഫലവും, മിഥ്യാജ്ഞാനവും 

തല്ഫലവും, അനോന്യവിരുദ്ധങ്ങളാകയാല് ആത്മജ്ഞാനിക്കു കമ്മയോഗാഭാ 

വം ശരിയാകുന്നു. “ജ്ഞാനയോഥേന സാംഖ്യാനാം? (അ. ൩ ദ്ല്രോ. ൩) എന്നു 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആത്മജ്ഞാനികളായ സാംഖ്യന്മാര് നിഷ് ക്രിയാത്മ 

സ്വരൂപത്തില്തന്നെ സദാ സ്ഥിതിചെയ്യകൊണ്ട്' ജ്ഞാനയോഗത്തെ അനു 

०९58 ന്നു. അതിന്നു പിപരിതമായിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗത്തെ ആത്മജ്ഞാനി 

കളുല്ലാത്തവരുമനുഷ്ടിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനി കൃതകൃത്യനാകയാല് അവന്നു സി 

ദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല. “തസ്യ കായ്യും ന വിദ്യതേ? (അ. ൩ ദ്രോ. 
൧൭) എന്ന ശ്ലോകംകൊണ്ട് അവനു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നും പാ 

ഞ്ഞിട്ടണ്ട് . “ന കമ്മണാമനാരംഭാല്? (അ. ൩ ദ്രോ. ൪), :സംസ്ല്ലാസസ്തു മഹാ 

ബാഹോ ഭുഃഖമാപ് തുമയോഗതഃ? (അ. ൫ ശ്ലോ. ൬), എന്നും മററുമുള്ള വചാ 

ങ്ങജെക്കൊണ്ടു കമ്മയോഗം ആത്മജ്ഞാനസിദ്ധിക്കു സാധനമാണെന്നു പലിധി 
ചിട്ടണ്ട്. എന്നാല് “യോഗാരൂഡസ്പ്യ തസ്യൈവ ശമഃ കാരണമുപച്യതേ? (ആ. 

൬. ദ്രോ. ൩) എന്ന ദ്ര്രോകംകൊണ്ട് സമ്ൃഗ് ദശനത്തെ സിഭ്ധിച്ചുചന്നു കമ്മ 

യോഗംകൊണ്ടാവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ०८००९1०० കേവലം കമ്മ क्नु 
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ന്നാപ്ലോതി കില്ബിഷം? (അ. ൪ ്ല്രോ. ൨൧) എന്ന വചനംകൊണ്ട് ആത്മ 

ജ്ഞാനിക്കു ശരീരസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടുന്നതിനെ ഒഴിച്ചു മറെറല്ാ കമ്മത്തേഷും 

നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരസ്ഥിതിക്കു മാത്രം വേണ്ടുനാ ശ്രവപണദശനാദിക 

്ങജിലുംകൂടി നൈപ കിഞ്ചില് കരോമീതി ഷുക്തോ മന്യേത തത്ത്വവില്* 

(അ. ൭. ശ്ലോ. പ) എന്ന വചനപ്രകാരം ആത്മജ്ഞാനിയായവന് “ഞാ൯ ചെയ്തു 

ന്നില്ല? എന്നിങ്ങിനെ മനസ്സിനെ ००३. (ദശനശ്രവണാഭികമ്മങ്ങളെ) ചെ 

യയൂണമെന്നുപദേശിക്കുന്നു. സമ്ൃശശനത്തിന്നു വിരുദ്ധമായും, മിഥ്യാജ്ഞാനം 

ഹേതുവായുമിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗം ആത്മജ്ഞാനിക്കു സംഭവിക്കുമെന്നു സ്വപ്പു 

ത്തില്പോലും വി ചാരിപ്പാ൯ പാടില്ല. അതിനാല് ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തപ 

നെ സംബന്ധിച്ചാണ് കമ്മസന്മ്യാസവും കമ്മയോഗവും മോക്ഷസഡാധനങ്ങളകാ 

യി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കത്തൃത്വവിജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയതും (4ഞാ൯ ചെ 
യ്യുന്നു? എന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടിയതും) ചില കമ്മങ്ങളുടെ മാത്രം സന്യാസ 
ത്തോടുകൂടിയതുമായ ഈ കമ്മസന്യാസം ആത്മാവിനെറ സന്യാസത്തിതനിന്നു 

വൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മവിത്തിനെറ സന്യാസം യമനീയമാദികളോടു 

കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാല് അതിനെ അനുഷ്ഠിപ്പാ൯ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. എ 
ന്നാല് കമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ടീപ്പാ൯ എളുപ്പമാകുന്നു. അതിനാലാണ്” അ 
തിന്ന്” അധികവിശിഷ്ടത്വം പറയപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങിനെ ഭഗവാനെറ പ്രതിപ 
ചനത്തിനെറ അത്ഥനിരൂപണംകൊണ്ട് അജ്ജുനന്െറ ചോദ്യത്തിനെറ അ 

ഭിപ്രായം 202 പറഞ്ഞപ്രകാരംതനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട. 

മൂന്നാമധ്യായത്തില് “ജ്യായസീ ചേല് കമ്മണസ്സ്നേ? എന്ന ആദഭ്യയത്തെ ദ്ര്രോകത്തില് കമ്മവും 

സസ്ത്രാസവുംകൂടി ഒരാഠംക്ക്' അസാഭ്ധ്യമാകയാല് അജ്ജുനന് “അവയില് അധികം ശ്രേയസ്തരമായി 
58801900 എനിക്കുപദേശിച്ചാലും? എന്നു ഭഗവാനോടപേക്ഷിച്ചു. അതിന്നുത്തരമായി ഭഗവാന്, 
സാഠഖ്ദൃന്മാക്കു ജ്ഞാനയോഗനിഷ്ഠയേയും, യോഗികംക്കു കമ്മയോഗനിഷ്ടയേയും തീച്ചയായി ഉപ 
ദേശിച്ചു. “കേവലം കമ്മസസ്ത്യാസം കൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവന് സിദ്ധിയെ പ്രാപ്പിക്കുന്നതല്ല? (അ. ൩ 
©&द9. ©.) എന്നുള്ള വചനം കൊണ്ടു ജ്ഞാനസഹിതമായ സസ്ത്രാസമാണ്' മോക്ഷസാധനമാകുന്നതെ 
ന്നു സ്തൃഷ്ടമാകുന്നു. കമ്മയോഗവും, വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് (അ. ൪ ശ്ലോ. ൪൨), മോക്ഷസാ 
ധനംതന്നെയായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാനരഹിതനായവന് സന്യാസമോ കമ്മയോഗമോ ആ 
റൂ റി ററ റൂ 1 ലി 

ധികം ശ്രേയസ്തരമെന്നറിയുന്നതിന്നുവേണ്ടി അജ്ജുനന് ചോദിക്കുന്നു: 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൧. സംസ്യാസം കമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനയ്യോഗം ച ശംസസി 

५०५ ८ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൃഹി സുനിശ്ചിതം. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

६ 6 യാ -)} ` 2 ¶ 2 व ॥ റ സ द ഹേ കൃഷ്ണടഅല്ല ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനേ, കമ്മണാംടകമ്മങ്ങളുടെ, സംന്യ്യാസം--സ 
സ്യ്യാസത്തേയും, പുനഃ-പിന്നെ, യോഗം ചടകമ്മയോഗത്തേയും, ശംസസിടഅങ്ങ് പ്രശം 

റി 09൨ {] ശ്ര ക 0 9 न 2 റൂ സിക്കുന്നു. ഏതയോഃടഇവ രണ്ടില്, യല് ശ്രേയഃ-ഛഏതാണ്' അധികം ശ്രേയസ്തരമായിട്ടുള്ള 
(9 $] റി റി <] റ ട് ത്', സുനിശ്ചിതംടനല്പവണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, തത ഏകം-ആ ഒന്നിനെ, മേ-എ 

നിക്ക്, ബ്രൂ, ഫിടപറഞ്ഞുതന്നാലും. 

3 # 
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റി > । & 9) പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടില് ഏത് അധികം ശ്രേയസരമോ അതിനെ എ 

അങ്ങ് കമ്മസന്മ്യാസത്തേയും, പിന്നെ കമ്മയോഗത്തേയുംം 

४ ക! )) 

നീ ८98 ല്ല 16120 02 വറഞ്ഞുതന്നാലും. ിക്കു നല്ല 9० ‹ नर ठठ 19 । 

(ശം_ഭാ) അങ്ങ് ശാസ്ര്രോക്തങ്ങളായ കമ്മങ്ങളുടെ പരിത്യാഗത്തെ ഉ 

പദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ, കമ്മങ്ങളെ നിശ്ചയമായി അനുഷ്ടിക്കണമെന്നുപദേ 

ശിക്കുന്ന. അതിനാല് കമ്മാനുഷ്ഠാനമോ കമ്മപരിത്ൃ്യ ഗമോ അധികം നല്ല 
5} 

തെന്ന് എനിക്കു സംശയം ജനിക്കുന്നു. അധികം പ്രശസ്യമായിട്ടുള്ളതിനെയാ 
॥। | || 

ണ് അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതും. അതുകൊണ്ട് __കമ്മ സന്യാസവും കമ്മയോഗവും ര 

ണ്ടുംകൂടി ഒരാഠംക്കനുഷ്ടിപ്പാ൯ പ്രയാസമാകയാല്_അപയില് ഏതിനെ അ 
भे 3 न्न 

^} । നി ध ൫) (भ 
നുഷ്ടിച്ചാല് എനിക്കു ശ്രേയസ്സ്റ സിഭ്ധിക്കുമെന്ന് അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നുപോ അ 

തിനെത്തനെ നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞുതന്നാലും. 

[ശ_സ] “കമ്മണൃകമ്മ യഃ പശ്വയേല്?ം എന്നു തുടങ്ങി . കമ്മസന്യാസത്തെ ഉപക്രമിച്ചിട്ട്” 

“ഇഞാനാഗ്നിദശ്ധകമ്മാണം? “ശാരീരം കേവലം കമ്മ", “യദ്ദച്ചാലാഭസത്തുഷ്ടഃ?, :സവ്വം കമ്മാഖിലം 

പാത്ഥ?, €ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സവ്വകമ്മാണി, “യോഗസംന്നൃസ്തുകമ്മാണം?ം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മനിഷ്ടന്നു കമ്മസസ്ാസംതന്നെയാണ്' ചെയ്യേണ്ടത്” എന്നു പ്രതിപാദിച്ചു. ഇവിടെ. 

കമ്മാനനുഷ്ടാനകമ്മയോഗങ്ങം രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ പുരുഷനാല് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുവാനസാ 

ഭയമാണെന്നും, അവ്യവഹിതവ്യവഹിതസാധനഭാവംകൊണ്ടു രണ്ടും ഒരേ ഫലത്തിന്നുപയോഗിക്ക 

പ്പെടുന്നുവെന്നും, രണ്ടിനേയും ഫലമൊന്നാണെങ്കിലും സാധ്യസാധനഭാവംകൊണ്ട്' ഒന്നു (കമ്മയോ 

ഗം) മുമ്പില് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടത്'ം പിന്നെ മറേറത് എന്നിങ്ങിനെ അവയ്ക്കു് പൂവ്വാപരഭാവമുണ്ടെ 

നും, കമ്മമാകുന്ന സാധനംകൊണ്ടു സാഭ്ധ്യമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ ബ്രദ്മവി 

ത്തിന്നു ചെയ്യേണ്ടതു സപ്ലൃകമ്മസന്യയാസമാണെന്നും മറവുമുള്ള അത്ഥത്തെ നിരൂപിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി 

അഞ്ചാമഭ്ധ്യായമാരംഭിക്കുന്നു__സംന്യാസമിതി. 

സംശയം തിരുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് തന്െറ അഭിപ്രായത്തെ പറയുവാനാരംഭിക്കുന്നു__ 

ശ്രിഭഗവാനുവാച. 

൨. സംന്ല്യാസഃ കമ്മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവൃുഭൌ 

തയോസ്ത കമ്മസംന്യാസാല് കമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

സംന്യൃ ാസഃടകമ്മപരിത്യാഗവുംം കമ്മയോഗഃ ച-ഈശ്വരാപ്പുണബുഭ്ധ്യാ കമ്മംചെ 

്യന്നതും, ഉ ഭൌ ഹവ രണ്ടം, നിഃശ്രേയസകരൌട-മോക്ഷത്തെ കൊട്ക്കുന്നവയാകുന്നു. ത 

യോഃ തു-എന്നാല് അവയില്വെച്ച്, കമ്മസംന്യയാസാല്--കമ്മപരിത്യാഗത്തിനേക്കാഠം, ക. 

മ്മയോഗഃടഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാപ്പുണമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മയോഗംം, വിശി 

ഷ്യയതേ-വിശിഷ്ടുമാകുന്നു. | 

കമ്മപരിത്യാഗവും, ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാപ്പുണമായി ചെയ്യു 

പ്പെടുന്ന കമ്മയോഗവും രണ്ടും മോക്ഷത്തിന്നു സാധനങ്ങളാകുന്നു. അവയില് 

കമ്മസന്ധ്യാസത്തേക്കാറം കമ്മയോഗം വിശിഷ്ടമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) കമ്മപരിത്യാഗവും കമ്മാനുഷ്ടാനവും രണ്ടും ജ്ഞാഥോല്പ 

ത്തിക്കു ഹേതുവായിട്ട്” മോക്ഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എങ്കിലും മോക്ഷഹേതുക്കളാ 

യ അവ രണ്ടില് കേവലം (ജ്ഞാനംകൂടാതെയുള്ള) കമ്മസന്യാസത്തേക്കാഠം 
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കമ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ണമായിട്ടള്ളത്. ഇങ്ങിനെ ഭഗവാന് കമ്മത്തെ +} 

ക്കുന്നു. = ̀ 
4 ४ प ७, റി ^“ [ശ_സ] കമ്മസസന്യാസവും കമ്മയോഗവും രണ്ടുംകൂടി ഒരേ സമയത്ത ഒരേ പുരുഷന്നനുഫ് 

५ ४ ലി 
ക്കവാനസാഭ്ധ്യമാകയാല്, അവ രണ്ടില് അധികം ശ്രേഷസ്തൂരമായതിന്നതാണ് എന്നു നീണ്ണയിക്കു 

റി ६) റി റി] ന്നതിന്നുവേണ്ടി, ദേശം കാലം വയസ്സ്” അവസ്ഥ ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവയ്യന്തരുപമാകുംവണ്ണും ധ 
റി റി 

മ്മോപദേശമാകുന്ന ഓഷധത്തെ ധമ്മജ്ഞന്മാര് ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ്' എന്ന ന്യായപ്രകാരം അധ 
(५ 

കാരിക്ക്” അനുരൂപമാകുന്ന വിധത്തില് ശ്രീഭഗവാനുത്തരം പറയുന്നു__സംസ്യാസ ഇതി. 

എന്തുകൊണ്ട്? പറയുന്നു: 

൩. ജ്ഞേയഃസ നിത്യസംന്യയാസി യോ നദ്ദേഷ്ടി ന കാംക്ഷതീി 

നിദ്ദവന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാല് പ്രമുച്യതേ. 

ഹേ മഹാബാഹോ--അല്പയോ അജ്ജുന, യഃടയാതൊരുവന്, ന ദ്വേഷ്ടി ദ്വേഷി 

ക്കുന്നില്ലയോ, ന കാംക്ഷതിടഇച്ഛിക്കുന്നില്ലയോ, സഃം--അവന്, നിതൃസംസ്ലാസീ ഇതി ജേഞ 

യഃടനിത്യവും (കമ്മാനുഷ്ണാനകാലത്തിലുംകൂടി) സന്പ്യാസിയാണെന്നറിയപ്പെടണം. ഹിടഎ 

തുകൊണ്ടെന്നാല്, (സഃ)--അവന്, നിദ്ദവന്ദ്വഃ-സുഖടുഃഖാദിദ്വന്പ്വങ്ങളില്പാത്തവനായി, സു 

ഖംവ്രയാസംകൂടാതെ, ബന്ധാല്-കമ്മബന്ധത്തില്നിന്ന് പ്രമുച്യതേടമോചിക്കപ്പെ 

ടന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യാതൊരുവന് ദ്വേഷിക്കുകയും ഇക്ഛലിക്കുകയും ചെ 

യയുന്നില്ലയോ അവന് നീത്യസന്ലാസിയായി അദിയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെ 

ന്നാല് അവ൯ സുഖദുഃഖാദിദ്വന്പവ്വരഹിതനായിട്ട് അനായാസേന കമ്മബന്ധ 

ത്തില്നിന്ന് (സംസാരത്തില്നിന്ന് ) മോചിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുവന് ഭുഃഖത്തേയും തത്സാധനത്തേയും ദ്വേഷിക്കു 
റി] ¶ ന്നില്ലയോ, (അപ്രകാരംതന്നെ) സുഖത്തേയും തത്സാധനത്തേയുമിച്ഛിക്കുന്നതു 
) 3] 5) $ 3) || 9) |] 

മില്പയോ, അങ്ങിയനെയിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗി കമ്മത്തില് പ്രപത്തിക്കുന്നപനാ 

ണെങ്കിലും, നിത്യസന്യാസിയായി അറിയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ശേഷം സ്ത്ഷ്ടം. 

“കമ്മസന്്യാസവും കമ്മയോഗവും ഭിന്നപുരുഷന്മാരാലനുഷ്ണിക്കപ്പെടേണ്ടവയും അനോന്യവി 

രുഭ്ധങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പോഠം അവയുടെ ഫലത്തിലും അവ വിരോധമാകുന്നു. അതിനാല് രണ്ടും 

മോക്ഷസാധനങ്ങളാവുകയില്ല? എന്ന് പുവ്വപക്ഷത്തിന്നു ഭഗവാന് സമാധാനം പറയുന്നു:__ 
)} ५] 

൪. സാംഖ്യയോഗഥൌ പൃഥക് ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ 
॥। 

ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്ൃഗുഭയോവിന്ദതേ ഫലം. 

സാംഖൃയോഗൌ--സന്യ്യാസകമ്മയോഗങ്ങഠം (ഏകഫലത്തോടുകൂടിയവയായിരി 

ക്കെ), പൃഥക് (ഇതി )--വേറെയാണെന്ന് (സ്വതന്തരങ്ങളാണെന്ന് ),(ബാലാഃ-അജ്ഞാസികഠം, 

വ്രവദന്തി--പറയുന്നു. പണ്ഡിതാഃ-വിവേകികഠം, 09 (പ്രവദന്തി) പറയുന്നില്ല. (യത$)-എ 

തുകൊണ്ടെന്നാല്, ഏകം അപിട (രണ്ടില്) ഒന്നിനെയെങ്കിലും, സമ്യക് ആസ്ഥിതഃ-ആ 

ശ്രയിക്കുന്നവന് (അനുഷ്ണിക്കുന്നവന്), ഉഭയോഃ ഫലം-രണ്ടിനേറയും ഫലത്തെ, വിന്മതേട 

പ്രാപിക്കുന്നു. 

സന്യാസം (ജ്ഞാനയോഗം) വേറെ, കമ്മയോഗം വേറെ എന്ന് ആ 

ജ്ഞാനികറം പറയന്നു. വിപേകികഠം പറയുന്നില്ല. എന്തെന്നാല്, (അവര 



1१० 
൧നെ ശ്രി (मी ത 

ണ്ടില് ഏതിനെയെങ്കിലും) ഒന്നിനെ അനുഷ്ടിക്കുനനപ൯ രണ്ടിനേറയും ഫല 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സാംഖ്യവും യോഗവും വിരുഭദ്ധങ്ങളാഷും ഭിനങ്ങളായുമുളള ഫ 

ലത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കുന്നുവെന്നു ബാലന്മാരാണ് __ശാസ്ര്രാത്ഥത്തില് വിവേകശുന്യ 
റ (2 (3 9) 6] 

ന്മാരായിട്ടുള്ളപരാണ്'__പറയുന്നത് . എന്നാല് ജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാര്, 

അവ രണ്ടിന്നും അവിരുദ്ധമായ ഒരേ ഫലംതനൊയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

എങ്ങിനെ എന്നാല്, സാംഖ്യയോഗങ്ങളില് ഒന്നിനെ നല്ലവണ്ണുമനുഷ്ടിക്കുന്നല 

ന്നു രണ്ടിനേറയും ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നു. രണ്ടിനേറയും ഫലം മോക്ഷംതന്നെയാകു 

നു. അതിനാല് അവയുടെ ഫലത്തില് വിരോധമില്ല. 

പൃവ്ൃപക്ഷം__ ആദ്യം സന്പ്യാസമെന്നും കമ്മയോഗമെന്നും വേറെ ശ 
9) @ पि 6 റി 

ബുങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പ്യോഠം (സന്്യാസത്തിനേറയും യോഗത്തിനേറയും എ 
9) 1 

ന്നു പറയുന്നതിന്നു പകരം) സാംഖ്യയോഗങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നാകുന്നു എന്ന് എ 

ന്താണ് അപ്രകൃതമായി പറയുന്നത് ? 

സമാധാനം__ഇവിടെ ആ ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല്, അളജ്ജുന൯ 

കേവലം കമ്മപരിത്യാഗത്തേയും കമ്മാനുഷ്ടാനത്തേയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചോദി 
१ ൯ १] । (ए ६] ച്ചത്. എന്നാല് ഭഗവാന് അതിനെ (അജ്ജുനന്െറ അഭിപ്രായത്തെ) പരി 

തൃജിക്കാതെ അതോടുകൂടി തന്െറ ചില അഭിപ്രായങ്ങളേയും ചേത്ത് (അടജ്ജു, 
റാ 9) ^>) ऽ] ഴി [ര എ (> 

0960780 ചോദ്യത്തിന്ന് ) മറുവടിയായി സാംഖ്യം, യോഗം എന്ന് അമസ്കൃശബ്ദു 

ങ്ങളെക്കൊണ്ടു മറുപടി പറഞ്ഞു. സന്്യാസത്തോടുകൂടി ജ്ഞാനവും കമ്മയോഗ 

ത്തോടുകൂടി ജ്ഞാനോപായമായ 00062 18110 -10०> ചേരുമ്വോം അവതനെ 

സാംഖ്യം 0 )712° യോഗം ഫ്എുന്നും ൭ ളഒ. ശബ്ദങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്നു ൨) 

ന്നാണ് ഭഗവാനെറ അഭിപ്രായം. അതിനാല് ഇവിടെ അപ്രകൃതമായിട്ടൊ 

ന്നമില്ല. 

ഒന്നിന്െറ നല്ലവണ്ണമള്ള അനുഷ്ണാനംകൊണ്ട്' എങ്ങിനെയാണ് ഒരുവന്നു രണ്ടിനേറയും ഫ. 

ലം സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു:__ 

©. യൽ സാംഖ്ല്യൈഃ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരപി ഗമ്യതേ 

ഏകം സാംഖ്യം ച യോഗം ച യഃ പശ്യതി സ പശ്ൃതി. 

സാംഖ്ലയൈ--ജ്ഞാനനിഷ്കന്മാരായ സസ്പ്യാസികളാല്, യല് സ്ഥാനം-(മോക്ഷമെ 

ന്നു പറയപ്പെടുന്ന) യാതൊരു സ്ഥാനം, പ്രാപ്യതേടപ്രാപിക്കപ്പെടുന്നുവോ, = कफे शठे 

സ്ഥാനം, യോഗൈഃ അപിടകമ്മയോഗികളാലും, ഗമൃതേപ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു. സാംഖ്യം 

ചട(ജ്ഞാന)യോഗത്തേയും, യോഗം ൧ ടകമ്മയോഗത്തേയും, ഏകംട(ഒരേ ഫലത്തോടു 

കൂടിയവയാകയാല്) ഒന്നായി, യഃ പശ്യതി--ആര് കാണുന്നുവോ (ആരറിയുന്നുവോ), സഃ 
४} 2 ८१ ८) $] “9 

പശ്ൃതിടഅവനാണ്' നല്ലവണ്ണം കാണുന്നത് (അറിയുന്നത്) 

5) 9] 

ജ്ഞാനനിഷ്ണന്മാരായ സന്്യാസികളാല് ഏതു സ്ഥാനം പ്രാപിക്കപ്പെ 
|, | 

ടുന്നുവോ ആ സ്ഥാനംതന്നെ കമ്മയോഗികളാലും പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു. സാംഖ്യ 



४; 
൫0൦ അധ്യായം ൧൭൭ 

യോഗത്തേയും കമ്മയോഗത്തേയും (ഏകഫലത്തോടുകൂടിയവയാകയാല്) ഒന്നാ 

യി ആര് കാണുന്നുവോ അവനാണ്” (പരമാത്ഥമായി) കാണുന്നത്. 

(ശം_ഭാ) ജ്ഞാനനിഷ്ഠന്മാരായ സന്വ്യാസികറം മോക്ഷമെന്നു പവയപ്പെെ 

5012 യാതൊരു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥാനത്തെത്തന്നെ യോഗി 

കളും പ്രാപിക്കുന്നു. സ്വാത്ഥമായി യാതൊരു ഫലത്തേയുമുദ്ദേശിക്കാതെ സകല 

വും ഈശ്വരാഡ്റ്യൂണമായി ചെയ്തു' ജ്ഞാനപ്രാപ്പിസാധനമായി എപര് കമ്മം 

ചെയ്യുന്നുപോ അവരാണ് &९००८१} 800. അവരും പരമാത്ഥജ്ഞാനത്തേയും സ 

ന്യാസത്തേയും പ്രാപിച്ചു മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നാഭിപ്രായം. അതി 

നാല് സാംഖ്യത്തേയും യോഗത്തേയും, ഏകഫലത്വംഹേതുവായിട്ട് + ഒന്നായി 

ആര് കാണുന്നുപോ അവനാണ് നല്ലവണ്ണം കാണുന്നത് എന്നത്ഥം. 

ഇവിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു പുവ്വപക്ഷം_ അങ്ങിനെയാണെങ്കില് സന്യാസ 

മാണല്ലോ കമ്മത്തേക്കാഠം വിശിഷ്ടുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോം പിന്നെ കമ്മയോ 
ഗമാണ് സന്യാസത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ടമെന്നതെങ്ങിനെ? 

സമാധാനം__അതിനെറ കാരണം പറയാം. കേറാക്കു__കേവലം കമ്മ 
യോഗത്തേയും കേവലം സന്യാസത്തേയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്” നി “അവ രണ്ടില് 
ഏതാണ് അധികം ശ്രേഷ്ടമായിട്ടള്ളത്? എന്നു ചോടിച്ചുത്. അതിന്നു 
നുരൂപമായിട്ട ഞാന് കമ്മസസന്ധ്യാസത്തേക്കാറം കമ്മയോഗം വിശിഷ്ടമാണെ 
ന്ന മവുവടി പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെയാണ് = 0014} പഠ 
ഞ്ഞത്. & ജ്ഞാനത്തേ അപേക്ഷിച്ചു സസ്ത്യാസമാകുന്നു സാംഖ്യം എന്നാ 
ണ്” ഞാന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതുതന്നെയാണ് പരമാത്ഥയോഗവും. (പ 
രമാത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടായതിനെറ ശേഷമുള്ള) വൈദികമായ കമ്മയോഗത്തെ 
താദത്ഥ്യംകൊണ്ടു യോഗമെന്നും സന്യാസമെന്നും ഉപചാരമായി പറയു 
നു. എന്തെന്നാല്, അതിന്െറ പ്രയോജനവും യഥാത്ഥയോഗംം അല്ലെ 
കിത യഥാത്ഥസന്മ്യാസം തന്നെയാകുന്നു. 

കമ്മയോഗത്തിന്െറ പ്രയോജനം അതാകുന്നു (പരമാത്ഥയോഗം അല്ലങ്കില് സസ്യ്യാസമാ 
കുന്നു) എന്നതെങ്ങിനെ? പഠറയുന്നു:__ 

൬. സംസ്യ്ലാസസ്തൂ മഹാബാഹോ ഒുഃഖമാപ് തുമയോഗതഃ 

യോഗയുക്കോ മുനിര്ബ്രഹമ നചിരേണാധിഗച്ഛുതി. 
ഹേ മഹാബാഹോ അല്പയോ അജ്ജുന, സംസ്്യാസഃടപരമാത്ഥസന്യ്യാസം, ആ 

യോഗതഃടകമ്മയോഗം കൂടാതെ, ആപ തുംടപ്രാപിക്കുന്നതിന്ന്, ഒടൂഃഖംപ്രയാസമാകുന്നു. 
യോഗയുക്തഃ തു-എന്നാല് കമ്മയോഗത്തോടുകൂടിയവന്, മുനിഃടചിത്തശുഭദ്ധികൊണ്ടു സ 
ന്യാസിയായിട്ട്', നചിരേണട വേഗത്തില്, 6൮ഹ്മ-ബ്രഹ്മത്തെ (അപരോക്ഷത്തെ), അധി 
ഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നു (അറിയുന്നു). 

അല്ലപയോ അജ്ജൂന, കമ്മയോഗംകൂടാതെ പരമാത്ഥസന്യാസത്തെ പ്രാ 
പിപ്പ്ാ൯ പ്രയാസമാകുന്നു. എന്നാല് കമ്മയോഗത്തോട്ടകൂടിയവന്൯ ചിത്തശു 

# ജഞാനരഹിതമായ സസ്ത്രാസത്തേക്കാഠം കമ്മയോഗം ശ്രേഷ്ടമാണെന്നാണ്' ഭഗവാന്െഠ 
മറുവടിയുടെ താല്പയ്യും. 
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ഭ്ധികൊണ്ടു സന്യാസിയായി ഭവിച്ചു ബ്രഹ്മത്തെ വേഗത്തില് പ്രാപിക്കുന്നു. 
(അതിനാല് ചിത്തശുദ്ധിക്കു 202} കമ്മയോഗംതനൊയാണ് സന്യയാസത്തേ 
ക്കാറം വിശിഷ്ടമായിട്ടള്ളത' എന്നു മുന്പു പറഞ്ഞതു സിദ്ധമായി). 

(ശം ഭാ) ഇവിടെ സസ്ധ്യാസമെന്നതു പരമാത്ഥസമ്ത്യാസമാകുന്നു. ഫ 
ലാപേക്ഷകൂടാതെ 22०८०100 97200९2 188 വൈദികമായ കമ്മാനുഷ്ടാനമാണ് 
കമ്മയോഗം. ഈശ്വരധ്യാനത്തെ ചെയ്യുനവ൯ മുനി. ബ്രഹ്മമെന്നുവെച്ചാല് 
ഈ പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെടുന്ന സസ്ത്യാസമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്. സന്യാസം 
പരമാത്മജ്ഞാനലക്ഷണമായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്നു ശ്രുതിപാക്യം:__ 

02/00 ഇതി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ ഹി പരഃന്യാസമാകുന്നു ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മം 
പരവുമാകുന്നു.? (തൈ. ഉ. ത. വെ.) 

യോഗയുക്തനായ ഒരു മുനി പരമാത്മജ്ഞാനനിഷ്ഠാലക്ഷണമായ പര 
മാത്ഥസസന്യാസത്തെ (ബ്രഹ്മത്തെ) വേഗത്തില് പ്രാപിക്കുന്നു. അതുഹേതുവാ 
യിട്ടാകുന്നു കമ്മയോഗമാണ് വിശിഷ്ടം എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞത്. 

[ശ_ സ] കമ്മസന്യാസത്തിന്നും കമ്മയോഗത്തിന്നും ഫലം മോക്ഷംതന്നെയാണെങ്കിലും അ 
പക്വാന്തഃകരണനായിരിക്കുന്ന 6००८००१५ जि കമ്മംതന്നെ ച്ചെയ്യുണം. കമ്മസന്യാസത്തെ ചെയ്യുരുത'. 

ചിത്തശ്ുഭ്ധിയില്ലാത്തവന്നു സന്യാസം ദുഘടമാകുന്നു. കമ്മംകൊണ്ടു സകലകലൃഷത്തേയും നശി 
പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുപക്വാന്തഭകരണന്നു മാത്രമേ സസ്ത്ാസം പാടുള്ളവെന്നുപദേശിക്കുന്നു:__ 

അയോഗതഃടകമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചിത്തശുഭ്ധികൂടാതെ. സംന്യാസഃഭംജ്ഞാ 
നനിഷ്ട്രാല ക്ഷണമായ സന്യാസം. ആപ് തും ദുഃഖംടപ്രാപിക്കുവാന് ദുഘടമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് 
ജ്ഞാനനിഷ്ടാ ലക്ഷണമായ സന്യാസം ചിത്തതുദ്ധികൊണ്ടുമാത്രം സാഭ്ധ്യമാകുന്നു. കാരണമില്ലെങ്കില് 
കാഷ്ക്കുമില്പ എന്ന ന്യായപ്രകാരം കമ്മാനുഷ്ടാനം കൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധി വരുത്താഞ്ഞാല് സന്യംസം സി 
ദ്ധിക്കുന്നതല്ല എന്നത്ഥം. യോഗയ്ുക്തഃ മുനിഃം(എന്നാല്) കമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള 
ചിത്തപ്രസാദത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഗൃഹി. ബ്രഹ്മ-ബ്രമസ്വരൂപമായിത്തന്നെയിരിക്കുക എന്ന ല 
ക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പ്രധാനസന്യാസത്തെ, നചിരേണ അധിഗച്ചുതിടവേഗത്തില്തന്നെ പ്രാപിക്കു 
ന്നു. “ഞാന് ബ്രദ്മംതന്നെയാകുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ അപ്രതിബദഭ്ധമായിരിക്കുന്ന വൃത്തികൊണ്ടു തന്നെ 
ബ്രഹ്മംതന്നെയായറിയുന്നുവെന്നത്ഥം. 

യോഗി കമ്മയോഗത്തെ സമൃശ്രശനപ്രാഫ്ലപുപായമായി അനുഷ്ടിക്കുമ്പോം__ 

6) യോഗയുക്കതോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിത്േതേന്രിയഃ 
സവ്ൃഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുവ്വന്നപി ന ലിപയ 160). 

യോഗയുക്തഃ1--കമ്മയോഗത്തോടുകൂടിയവനായും, വിശുഭ്ധാത്മാഃ--പരശുഭ്ധമായ 
മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായും, വിജിതാത്മാ3-സ്വാധീനമാക്കപ്പെട്ട ദേഹത്തോടുകൂടിയവനാ 

എ 
[ശ_സ] 1 വളരെ കാലം കമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ടിച്ചിട്ടള്ളവന്. . അല്ലെങ്കില്, :മുനിഃ ബ്രഹ്മ അധി 

ഗച്ചുതി? എന്നിങ്ങിനെ മുന്ശ്ശോകത്തില് മുഖ സസ്യ്യാസത്തെപ്പുററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതി 
നാല് “യോഗയുക്തഃ? എന്നതിന്നു ബ്രരമനിഷ്ണാലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സന്യാസയോഗ 
ത്തോടുകൂടിയവന്__ ചിരകാലം സമാധിയെ അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവന് എന്നത്ഥം. 

മ രാഗദ്ദേഷാടിദോഷങ്ങം ലേശംകൂടാതെയുള്ള മനസ്സ്സോടുകൂടിയവന്. 

3 ബാഹ്ൃൃവാസനാലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവ൯_. സമാ 
ധികൊണ്ട്' അനാത്മവാസനകളെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപ൯ എന്നത്ഥം. 
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९४०, ജിതേന്രിയഃടഇന്്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചുവനായും, സ്വ്വഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ1--സകലഭൂതങ്ങള 

ലുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവും തന്െറ ആത്മാവുമൊന്നാണെന്നു കാണുന്നവനായുമിരിക്കുന്നവ൯ം 

കുവ്വന് അപിം-ലോകസംഗ്രഹമായിട്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടോ കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുവെ 
റൂ റി १] കിലും, ന ലിപ്പൃതേടലേപനംചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. 

കമ്മയോഗത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നപനും., പരിശുദ്ധമാനസനും. ദേഹ 

ത്തേയുമിന്രരിയങ്ങളേയും ജയിച്ചിരിക്കുന്നപനും, സകലപ്രാണികജിലുമിരിക്കുന്ന 

ആത്മാവുതന്നെയാണ് തനെറ ആത്മാപ് എന്നറിയുന്നപനുമായവന് കമ്മങ്ങ 

മെ ചെയ്താലും കമ്മബന്ധം അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 

(८०० -89) ബ്രഹ്മാമുതതു തൃണംവരെയുള്ള സകലപ്രാണികളിലുമുളള ആ 

ത്മാതന്നെയാണ് പ്രത്യക്ചേതനനായിരിക്കുന്ന തന്െറ ആത്മാവെന്നറിയുന്ന 

വന്൯__സമൃശ്ശശിയായവ൯ _ലോകസംഗ്രഹാത്ഥം കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ക 

മ്മങ്ങളാല് അവന ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 

[ശ_സ] കമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടു ചിത്തതുഭ്ധിയെ പ്രാപിച്ചു ജിതേന്ദ്രിയനായും സവ്വയാത്മഭാവ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവനായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ശരിരംകൊണ്ട്' എന്തെങ്കിലും കമ്മം ചെയ്താല് 

അത് അവന്നു ബന്ധമായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നു__യോഗയുക്ത ഇതി. 

അവന് പരമാത്ഥത്തില് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതുമില്ല. അതുഹേതുവായിട്ട'__ 

| र) $] 4) 
൮. നൈവ കിഞ്ചില് കരോമിത്। യുക്തോ മന്നയേത തത്ത്വവില് 

പശ്യ൯ ശൃണബ്വ൯ വൂശ൯ ജിഫ്രുന്നശ്ൃന് (7 दए സ്വപന് ശ്വസ൯. 

൯. പ്രലപന് 04) സ്പൂജന്൯ ഗഹ് ണന്നുന്മീഷ൯ നിമീഷന്നപി 

ഇന്്രിയാണിന്ദ്രിയാത്വേഷു വത്തന്ത ഇതി ധാരയ൯. 

യുക്തഃ-കമ്മയോഗിയായവന്, തത്ത്വവില്--ആത്മയോഗത്തെ അറിഞ്ഞവനാ 

യിട്ട്, പശ്യ൯-കാണുന്നവനും (നയനവൃത്തി), ശൃണ്ന്--കോംക്കുന്നവനും (ശ്ര്രോത്രേയ്രിയ 

വൃത്തി), സ്പൂശന്--തൊടുന്നവനും (ത്വക്കിനെറ പത്തി), ജിഫ്രന്-ഘ്യാണിക്കുന്നവനും (മൂ 

ക്കിനന്െറ വൃത്തി), അശുന്-ളള്ണൂന്നവനും (നാവിന്െറ വൃത്തി), ഗച്ഛന്--നടക്കുന്നവനും (കാ 

ലിനെറ വൃത്തി), സ്വപനം മുറങ്ങുന്നവനും (ബുദ്ധിയുടെ പ്ൃത്തി), ശവസന്-ശ്വാസം വിടു 

ന്നവനും (പ്രാണവായുവിന്െറ വൃത്തി), പ്രലപന്൯ടസംസാരിക്കുന്നവനും (വാഗിന്്രിയവ്വ 

ത്തി), വിസ്പജന്-മലമൂത്രങ്ങളെ വിസജ്ജിക്കുന്നവനും (പായൂപസ്ഥങ്ങളുടെ വൃത്തി), 86) 
० ണന്-എടുക്കുന്നവനും (കൈകളുടെ വൃത്തി), ഉന്മിഷന്-കണ്ണുകളെ മിഴിക്കുന്നവനും, നി 

മിഷന്൯--അടയ്മക്ചന്നവനും, അപിടആയിരുന്നാലും (കൂമ്മവായുവിന്െറ വൃത്തി), ഇന്രിയാണിട- 
ഇന്ദ്രിയങ്ങാം, ഇന്ദ്രിയാത്ഥേഷുട-ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളില്, വത്തന്തേ ഇതിടപ്രവത്തിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്, ധാരയന്--ബുഭ്ധികൊണ്ടു നിശ്ചയിച്ച്', കിഞ്ചില്-ഒന്നുംതന്നെ, ന 

ഏവ കരോമി ഇതി-:ഞാന് ചെയ്യുന്നതേയില്പ എന്ന്', മന്മയേത-:വിചാരിക്കുന്നു. 
१ ~ 4 ;)} റി 

[ശ_.സി] 1 പ്രാണോ ഫഹ്േഷ സവ്ൃഭൂതൈവ്വിഭാതി?, “അഹമേവേദം സവ്യം? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്ര 

തിവാക്യാത്ഥാനുഭവംകൊണ്ടും സ്വാനുഭവംകൊണ്ടും സപ്വാത്മതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന 

ബ്രഹ്മവിത്തമന്. 



൧൮൧ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

കമ്മയോഗിയായവന് (ക്രമേണ) തത്ത്വവിത്തായി ഭവിച്ച് (ആത്മതത്ത്വ 

ത്തെ അറിഞ്ഞ് ) കണ്യം, കേട്ടും, തൊട്ടും ്രാണിച്ചുംം ഭക്ഷിച്ചും, നടന്നും, ഉ.റ 

ങ്ങിയും. ശ്വസിച്ചും. സംസാരിച്ചും മലമൂത്രങ്ങളെ വിസജ്ജിച്ചും, എടുത്തും. 

കണ്ണുടച്ചും മിഴിച്ചംകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും. ഇന്്രിയങ്ങഥം അവയുടെ കായ്യുങ്ങ 

കായ വിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പന്നു ബുദ്ധികൊണ്ടു നിശ്ച 
ടി | र ക. 

യിച്ചു ഒരു കായ്യുവും ഞാ ചെയ്യുന്നതേയില്ല? എന്നു. വിചാരിക്കുന്നു. 

(ശ൦_ഭാ) ആത്മാവിനെറ യഥാത്ഥതത്ത്വത്തെ അറിയുനനവ൯ തത്ത്വ 

വിത്ത്__പരമാത്ഥദശി എന്നത്ഥം. തത്ത്വത്തെ അവധാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് 

അവന് എപ്പ്യോഠം എങ്ങിനെയാണ് പിചാരിക്കേണ്ടതെന്നു പറയുന്നു:__ “പ 

ശ്യ൯ ശൃണ്വന്' എന്ന്. 

ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചേഷ്ടകള്ായ സകലകമ്മങ്ങളിലും അകമ്മത്തെ 8 

ശിക്കുന്ന സമ്ൃശ്ശശിക്കു സവ്യുകമ്മസസന്യാസംതന്നെയാണ് അധികാരം. എ 

6 02012000, അവന് സകലദിക്കിലും കമ്മാഭാവത്തെ കാണുന്നു. എങ്ങിനെയെ 

ന്നാല്__മൃഗതൃഷ്ണികയെ കണ്ടു ജലമാണെന്ന് അന്ധാളിച്ചു ദാഹം തീപ്പ്യാനു 

ത്സാഹിച്ചു ഒരുവ൯ം അതു മുഗതൃഷ്ണികയാണെന്നറിഞ്ഞതിനെറ ശേഷവും ദാഹം 

छं)" ആ സ്ഥലത്തേക്കു പോകന്നില്ല. 

[ശ്രീ] ബരഹ്മവിത്തായവന് ഈ കമ്മങ്ങളെ യെല്ലാം ചെയ്യുന്നു വെങ്കിലും, അഭിമാനമില്ലായ്്ക 

യാല് അവ അവനില് ഒട്ടന്നില്ല. 

എന്നാല് തത്ത്വത്തെ അറിയാത്തവനും കമ്മയോഗത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നവനുമായവന്__ 

൧0. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കമ്മാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ 

ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പത്മപത്രമീവാംഭസാ. 

യ$--യാതൊരുത്തന്, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങളെ, ബ്രഹ്മണി1--പരമേശ്വരങ്കല്, (പര 

മാത്മാവില്), ആധായ-സമപ്പിച്ച്', സംഗം-തത്ഫലത്തില് സക്തിയെ, തൃക്ത്വാടഉപേ 

ക്ഷിച്ച്', കരോതിടചെയ്യുന്നവോ, സഃ--അവന്, അംഭസാ-വെള്ളത്തിനാല് പത്മപത്രം ഇ 

,വടതാമരയില എന്ന പോലെ, പാപേന്-(ബന്ധഹേതുവാകയാല്) പാപിഷ്ണമായ പുണ്ടയ 

പാപാത്മകകമ്മത്താല്., ന ലിപ്തേടലേപനംചെയ്യപ്പെടന്നില്ല (ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.) 

യാതൊരുവന് കമ്മങ്ങളെ., പരമാത്മാവില് ०७०३4) 3 തല്ഫലത്തി 

ലുള്ള ഇച്ഛുയെ ഉപേക്ഷിച്ച് , ചെയ്യുന്നുപോ അവന്, ജലത്താര൪ താമരയില 

എന്നപോലെ. പുണ്യപാപാത്മകമായ കമ്മത്താല് ലേപനംചെയ്യപ്പെടുന്നി 

ലു (ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല). 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുവന് സകലകമ്മങ്ങളേയും ഈശ്വരങ്കല് സമറ്റ് വിച്ച് 

യജമാനന്നുലേണ്ടി ഭൂത്യ൯ എന്നതുപോലെ “ഞാ൯ അദ്ദേഹത്തിന്നുവേണ്ടി ക 
ക യ ത്തായ 

[ശ_സ] 1 സഗണബ്രദ്മമായും പരമേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എന്നില്ം 

കൂ. പാപകമ്മം എപ്രകാരമാണ്” ജന്മാദിബന്ധത്തിന്നു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് അതു 

പോലെ പുണ്യകമ്മവും, ജന്മാദിബന്ധത്തിന്നു കാരണമായി ഭപിക്കുന്നു. അതിനാല് 

വൈടികകമ്മവും ജന്മാടിബന്ധഹേതുവാകയാല്, പാപമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 



८} 
൫0൦ അധ്യായം <~ 

മ്മംചെയ്യുന്നു? എന്നാ വീചാരത്തോടു കൂടി മാക്ഠഫലത്തില്കൂടി സംഗത്തെ 

ത്യജിച്ചു ചെയ്യുന്നുവോ അവന് പാപത്തോടു സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. താമ 

രയില (ജലത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും) ജലത്തോട് എപ്രകാരം സംബ 

ന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അപ്രകാരം എന്നത്ഥം. 

അവന്െറ അപ്രകാരമുള്ള കമ്മത്തിന്നു കേവലം മനഭശുദ്ധിതന്നെയാണ് ഫലം. എന്തെ 

ന്നാല്:__ 

൧൧. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി 

യോഗിനഃ കമ്മ കുവന്തി സംഗം ത്ൃക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ. 

യോഗിനഃ-കമ്മയോഗികഠം, സംഗം-കമ്മഫലത്തില് ആസക്തിയെ, തൃക്ത്വാം- 

ത്യജിച്ച്, ആത്മശുഭ്ധയേം-ചിത്തശുഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട' കായേനംദേഹംകൊണ്ടും (0109099 

ദി), മനസാടമനസ്സുകൊണ്ടും (ധ്യാനാടി), ബുഭ്ധ്യാ--ബുഭ്ധികൊണ്ടും (തത്ത്വനിശ്ചയാദി), 

കേവലൈഃ ഇന്ദ്രിയൈഃ അപിട(കമ്മാഭിനിവേശരഹിതമായ?) കേവലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊ 

ണ്ടും, കമ്മ-(ശ്രവണകിത്തനാദിലക്ഷണമായ) കമ്മത്തെ, കുവ്വന്തിടചെയ്യുന്നു. 

കമ്മയോഗിക€ം ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ മനുഃശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട്' ഭേ 

ഹംകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധികൊണ്ടും, കേവലമിന്്രീയങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും, 

കമ്മം ചെയ്യുന്നു. 

(ശം ഭാ) കേവലൈഃംമമത്വവജ്ജിതമായ (“എന്റെറ ഏന്ന അഭിമാ 

നം കൂടാതെയുള്ള)__“ഞാ൯ ഈശ്വരന്നുവേണ്ടിത്തനൊയാണ് കമ്മം ചെയ്യുന്നു 

ത്, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ഫലസിദ്ധിക്കുപേണ്ടിയല്ല? എന്നിങ്ങിനെ “എ 

ന്െറ് എന്ന അഭിമാനബുദ്ധികൂടാതെ എന്നത്ഥം. “കേവലീശബ്ടൂൂത്തെ കാ 

യാദിപദങ്ങളില് പ്രത്യേകം  സംബന്ധിപ്പ്രീക്കണം. സകലപ്യാപാരങ്ങളിലും 

“മമതാബുൃദ്ധികൂടാതെകണ്ടു കമ്മയോഗികറം ഫലവിീഷയമായ സംഗത്തെ ഉ. 

പേക്ഷിച്ചു മനഃശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടുമാത്രം കമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതിനാല് നി 

നക്ക് അധികാരം ആ മാഗ്ഗംതന്നെയാകയാല് നീ കമ്മത്തെ ചെയ്താലും. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 

(ശ്രീ) ഒരു കമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ ചിലര് മുക്തന്മാരും ചിലര് ബദ്ധന്മാരുമാകുന്നതെങ്ങിനെ? 

പറയുന്നു:__ 

൧൨. യുക്തഃ കമ്മഫലം ത്ൃക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്ലോതി നൈഷ്ടികിം 

'അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ 0706502 നിബധ്യതേ. 

യുക്തഃ-നിഷ്ണാമകമ്മയോഗി (പരമേശ്വരനില്തന്നെ നിഷ്ണയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 

യോഗി), കമ്മഫലം തൃക്ത്വാ-കമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട', നൈഷ്ണികീം--ആത്മനിഷ്ടയാ 

മുണ്ടാകുന്ന (ആത്യന്തികമായ), ശാന്തിംടമോക്ഷത്തെ, ആപ്പോതിടപ്രാപിക്കുന്നു. അയുക്തഃ 

(തു)-എന്നാല് കമ്മഫലത്തില് ഇച്ചയുള്ളവന് (ബഹിമ്മുഖനായവ൯!, കാമകാരേണടജഇച്ഛ 

ഹേതുവായുള്ള പ്രേരണകൊണ്ട്” (കാമംഹേതുവായിട്ടുള്ള പ്രപൃത്തികൊണ്ട് )  ഫലേ-ഫല 

ത്തില്, സക്തഃ-ആസക്തിയുള്ളവനായിട്ട്, നിബധ്യതേ-ഏററവും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. 

പരമേശ്വരനില് തന്നെ നിഷ്ടയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന (നിഷ്ടാമകമ്മി]യോ 

ഗി കമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് (ആത്മനിഷ്ടയാലുണ്ടാകുന്നു) ആത്യന്തികമായ 
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മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാല് കമ്മഫലത്തിലിച്ചുയുള്ളവ൯ “(കാമ്യകമ്മ 

യോഗി) ഇച്ഛുനിമിത്തമുള്ള പ്രേരണകൊണ്ടു കമ്മഫലത്തില് ആസക്തനായി 

ഏററവും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) “ഈശ്വരന്നുവേണ്ടിയാണ് ഞാന് കമ്മം ചെയ്യുന്നത് 9 എനീ 

ക്കു ഫലത്തിന്നു വേണ്ടിയല്ല? എന്നിങ്ങിനെ സമാഹിതചിീത്തനായവന് കമ്മ 

ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്) മോക്ഷമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന നൈഷ്ടികിയായ (നിഷ്ഠ 

യില്നിന്നുണ്ടായ) ശാന്തിയെ താഴെ പറയുന്ന ക്രമത്തില് പ്രാപിക്കുന്ന:_ആ 

ദ്യം മന്ദശുഭ്ധി; പിന്നെ ജ്ഞാഠപ്രാഫ്ി; പിന്നെ സവ്യകമ്മസന്യ്യാസം; ഒടുക്കം 

ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. എന്നാല് അസമാഹിതനായവ൯ ഇച്ചാപ്രേരിതനായിട്ട്' “എ 
നിക്കു ഫലപ്രാപ്ഠിക്കായിക്കൊണ്ടു ഞാ൯ ഈ കമ്മം ചെയ്യൂന്നു” എന്നിങ്ങിനെ 

ഫലത്തില് സക്തനായിട്ട ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് 0) യുക്തനായി 

ഭവിക്കുക എന്നു താല്പയും. 

[ശ_സ] നിഷ്ക്രാമനാല് ചെയ്യുപ്പെടുന്ന കമ്മം മോക്ഷഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു എന്നും, കാമ 

ത്തോടുകൂടിയവനാല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതു മോക്ഷഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ടു 

സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്നാല് പരമാത്ഥദശിയായവന്__ 

൧൩. സവകമ്മാണി മനസാ സംന്ൃസ്യ്യാസ്നേ സുഖം വശീ 

നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുലവന് ന കാരയന്൯. 

വശീടമനസ്സ്റിനേയുമിന്ദ്രിയങ്ങളേയും സ്വാധീനമാക്കീട്ടുള്ള (ജിതചിത്തനായ), ദേ 

ഹീ-ജീവാത്മാം സവകമ്മാണിട്(വിക്ഷേപകങ്ങളായു) സകലകമ്മങ്ങളേയും, മനസാ-(വിവേ 

കത്തോടുകൂടിയ) മനസ്സുകൊണ്ട്. സംന്ൃൃസ്യതൃജിച്ചിട്ട, നവദ്വാരേ-ഒമ്പതു ദ്വാരങ്ങളോടു 

കുടിയ, പുരേപട്ടണംപോലെയിരിക്കുന്ന (പുരംപോലെ അഹങ്കാരശൂന്യമായിരിക്കുന്ന) ദേ 

ഹത്തില്, ന ഏവ കുവ൯ം-(അഹങ്കാരാഭാവംകൊണ്ടുതന്നെ സ്വയം ആ ഭേഹംകൊണ്ട്) 

ഒന്നും ചെയ്യാതേയും, ന കാരയ൯-(മമകാരാഭാവംഹേതുവായിട്ട') ഒന്നും ചെയ്യിക്കാതേയുംം 

സുഖം-സുഖമാകുംവണ്ണം, ആസ്സേ- ഇരിക്കുന്നു. 

ഹിതചിത്തനായിരിക്കുസനപ൯ സകലകമ്മങ്ങളേഷും വിവേകത്തോടുകൂടിയി 

രിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ടു ത്ൃജിച്ചിട്ട് ഒമ്പതു ദ്വാരങ്ങളോടുകൂടിയ പട്ടണംപോലെ 

(ഭ്രഹങ്കാരശുന്യമാ)യിരിക്കുന്ന ദേഹത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാതേയും. ചെയ്യിക്കാ 

തേയും സുഖമാകുംവണ്ണും (ആനന്ദമായി) ഇരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നിത്യം, നൈമിത്തികം, കാമ്യം. പ്രതീഷിദ്ധം ഇങ്ങിനെ (നാ 

ലുവിധം) ആകുന്നു കമ്മങ്ങഥം. ജിതേന്ദ്ര'യനായ യതി വിവേകബുദ്ധിയോടുകൂടി 
സകലകമ്മങ്ങഖേയഴും പരിത്യജിച്ച് __കമ്മത്തില് അകമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നപനായി 

ട്ട് _സുഖമായിരിക്കുന്നു. മാനസികമായും കായികമായും വാഷചികമായുമുളള സ 

കലകമ്മങ്ങളേയുമുപേക്ഷിച്ചവനും, ആയാസരഹിതനും, പ്രസന്നചിത്തനും, ആ 

ത്മാവില്നിന്നു വൃതിരിക്തമറയ കായ്യുങ്ങളില് താല്പയ്യുമില്ലാത്തവനും (പ്രയോ 

ജനത്തെ ദശിക്കാത്തവനും) ആയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് അവന സുഖമായിരി 
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ക്കുന്നുലെന്നു പറഞ്ഞത്. അങ്ങിനെഴയുള്ളപ൯ എവിടെ എങ്ങിനെ ഇരിക്കു 

ന്നുവെന്നു പറയുന്നു__ നവദ്വാരങ്ങളോട്ടകൂടിയ പട്ടണംപോലെയിരിക്കുന്ന ദേഹ 

ത്തില് (ഇരിക്കുന്നു)__കഴുത്തിനുമീതെ ബാഫ്യവിഷയോപലബ്ലിക്കുള്ള ഏഴു ദ്വാ 

രങ്ങറം, താഴെ മലമൂത്രവിസജ്ജനത്തിനുള്ള രണ്ടു ദ്വാരങ്ങറം, ഇങ്ങിനെ ® 0021 

തു ദ്വാരങ്ങളോടുകൂടിയ ദേഹമാണ്” നവദ്വാരത്തോടുകൂടിയ പുരമെന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നത'. ആ (ദേഹമാകുന്ന) പുരത്തിലെ സ്വാമി (രാജാവ്) ആത്മാവുത 

നനെ. അദ്ദേഹത്തിനെ റ ആവശ്യ ത്തിന്നു പേണ്ടുന്ന വത്തമാനങ്ങളെ കൊടുക്കു 

നതിന്നും, മററനേകകായ്യുങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിന്നുമായി പൌരന്മാരുടെ നി 
)) 4) (> 6) കി 5) 

ലയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം, മനസ്സ്സ്, ബുദ്ധി, വിഷയങ്ങഥം ഇവ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങ 

നെയിരിക്കുനന ഒമ്പതു ദ്വാരങ്ങളോടുകൂടിയ ദേഹമാകുന്ന പുരത്തില് ദേഹി 

(ആത്മാ) സകലകമ്മങ്ങളേയുമുപേക്ഷിച്ചു ഇരിക്കുന്നു. 

പൃവ്യപക്ഷം__അപന് ദേഹത്തില് ഇരിക്കുന്ന എന്ന വിശേഷണം 

കൊണ്ടെന്താണ് പ്രയോജനം? കമ്മത്തെ സന്യസിച്ചവനും സന്്യസിക്കാത്തവ 

നും എല്ലാവരും (എല്ലാ ദേഹികളും) ദേഹത്തില്തന്നെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. 

അതിനാല് ആ വിശേഷണം അത്ഥമില്പാത്തതാകുന്നു. 

സമാധാനം__:ദേഫേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സമൂഹം മാത്രമാണ് താന്? എ 

ന്നു സങ്കല്ലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജഞന്മാരായ ०.) (3 ദേഹികളും “ഞാന് ഒരു 

വീട്ടില്, അല്ലെങ്കില് നിലത്ത്, അല്ലെങ്കില് ഒരാസാത്തിന്മേല്, ഇരിക്കുന്നു? 

എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ദേഹംതന്നെയാണ് ആത്മാ എന്നു വിചാരിക്കുന്നപ 

ന്ന്” ഒരു വീട്ടിലെന്നപോലെ ദേഹത്തില് (തദ്ൃതിരിക്തനായി) ഇരിക്കുന്നുചെ 

ന്ന വിചാരം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാല് ദേഹാദിസംഘാത ത്തില്നിന്നു ഭിന്ന 

മാണ് ആത്മാ എന്നു വിചാരിക്കുന്നപന്നു താ൯ ദേഹത്തില് ഇരിക്കുന്നു എന്ന 

ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. അവിദ്ദയയാല് ആത്മാവില് ആരോപിക്കപ്പെട്ട 

200 ചിലതിനെറ (ദേഹ്ന്ദ്രിയങ്ങളുടെ) കമ്മങ്ങളെ വിലേകബുദ്ധികൊണ്ട് __ 

വിദ്യകൊണ്ടും വിവേകവിജ്ഞാനംകൊണ്ടും__തൃജിക്കാവുന്നതുമാണ്. വിവേക 

വിജ്ഞാനങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരുവന്ന് അവണ് സഡ്യകമ്മങ്ങളേയുമുപേക്ഷി 

ച്വനായാലുയം, നവദ്വാരങ്ങളോടുകൂടിയ പുരംപോലെയിരിക്കുന്ന ദേഹത്തില്, 

ഒരു വീട്ടില് എന്നപോലെ, ഇരിപ്പാ൯ (ഇരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുവാ൯) കഴിഷ്ഠ 

ന്നതാണ്. എന്തെന്നാല് പ്രാരബ്ലുഫലകമ്മസംസ്മ്ാരശേഷത്തെ അനുവത്തി 

ച്യാണ് താന് ദേഹത്തില്തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അവന്നു തോന്നുന്നത്. പി 

ശേഷവിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തുകൊണ്ടു വിവേകിയായ സന്ധ്യാസി ഭേഹത്തിലി] 

രിക്കുന്നു എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. & അതിനാല് വിദ്വാനേറയും അവിദ്വാ 
ടം =-= 

# (ആ) ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ഫലത്തോടു കൂടിയതും ധമ്മാധമ്മാത്മകവും ആയ കമ്മം ഒട്ടു മുഴുവ 

നും അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അനുഭവിക്കാതെ അല്പം ബാക്കിയുണ്ടുതാനും. അങ്ങിനെയുള്ള കമ്മശേ 
;] ‡] റ] $ ;] ലു 1} ~ १) 0൭ (9 

ഷംനിമിത്തം ദേഹാദിസംസ്കാരം അനുവത്ത വില്ലൂന്നു. അപ്രകാരമുള്ള അനുവൃത്തികൊണ്ട്' ആ 
റൂ റി 0 റി हि റ] റി 

ദേഹത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുക എന്ന വിശേഷവിജ്ഞാനം ഉപപന്നമായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് 



൧൮൪ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

നേറയും വിചാരഭേദത്തെ കാണിക്കുനതിസ് അവന് ദേഹത്തില്തന്നെ ഇരി 
ക്കുന്നു? എന്ന വിശേഷണം അത്ഥത്തോടുകൂടിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. 

പൃവ്യപക്ഷം__ആത്മാലില് അവിദ്യയാല് ആരോപിതമായ 68९०004) 
യകമ്മങ്ങളെ അവ൯ സന്മൃസിക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ വെയ്ക്കുക. എന്നാലും (സ്വ 
ഗതമായ) കത്തൃത്വവും കാരയിതൃത്വവും ആത്മാലോടുകൂടി ചേന്മതന്നെ ഇരി 
ക്കുമല്ലോ. 

സമാധാനം_ഈ ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാനാണ് ഭഗവാ൯ “അവ൯ 
സ്വയമായി യാതൊന്നും ചെയ്യുനതുമില്ല, ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ കമ്മങ്ങളില് പ്ര 
വത്തിപ്പിക്കുന്നുതുമില്ല? എന്നു പറഞ്ഞത്. 

വൃവ്ൃവപക്ഷം__നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവന് നടത്തം പേണ്ടെന്നുപെ 
ച്ചാല് അവന്െറ ഗതി എങ്ങിനെ ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അതുപോലെ ആത്മാ 
വോടു സമവായിയായിരിക്കുനന കത്തൃത്വവും കാരയിതൃത്വവും 7७042020 ५००) 
സംകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നോ? അതോ, ആത്താവിന്നു കത്തൃത്വവും കാര 
യിതൃത്വവും സ്വതേതനെ ഇല്ല എന്നോ? 

സമാധാനം__ആത്മാവിന്നു സ്വതേ കത്തൃത്വവും കാരയിതൃത്വവുമി 
പ്പ. എന്തെന്നാല് “അവികായ്യോയമുച്യതേ? (അ. ൨. ശ്രോ. ൨൫) “ശരീരസ്ഥോ 
പി കൌന്തേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ? (ആ. ൧൩. 6६9. ൩൧) എന്നിങ്ങി 
നെ ഭഗവാ൯തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ധ്യോയതിപ, ലേലായതീപ (അതു ചലി 
ക്കുനാപോലേയും ധ്യാനിക്കുനനപോലേയും തോന്നുന്നു.) (ബ്ല. ഉ. ൪.൩.൭). എ 
ന്നു ശ്രുതിലാക്യയുമുണ്ട്. 

അതിന്നും പുറമെ 

൧൪. ന കത്തൃത്വം ന കമ്മാണി ലോകസ്യ तू) പ്രഭൂഃ 
ന കമ്മഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്ത്ര പ്രവത്തതേ. 

വ്രൂഃഈശ്വരന്൯, ലോകസ്യ --ജീവലോകത്തിന്നു (വേണ്ടി), കര്ത്തൃത്വം:കര് 
ത്തൃത്വത്തെ (സ്വാതന്ത്ര , ത്തെ), ന സ്തജതിടസൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. കമ്മാണി നടകമ്മങ്ങളേയും 
സൃഷ്ടിക്കുന്നില്പ. കമ്മഫലസംയോഗം നടകമ്മഫലസംബന്ധത്തേയും സൃഷ്ടമിക്കുന്നില്ല. സ്വ 
ഭാവഃ തു--എന്നാല് (ജീവന്െറ) പ്രകൃതി (മായ), പ്രവത്തതേം(കര്ത്തൃത്വാടിരൂപമായി) വ്ര 
വത്തിക്കുന്നു. 

ഈശ്വര൯ ജീപലോകത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു കത്തൃത്വത്തേയോ. കമ്മങ്ങ 
ളേയോ, കമ്മഫലസംബന്ധത്തേയോ. സൃഷ്ടരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് അവിദ്യ 
വിവേകിയായ സസ്ത്യാസിക്കു ദേഹത്തില് അവസ്ഥാനം (ഇരിക്കുക എന്നത്) പറയാവുന്നതാണ്. 
അവിദ്വാന്െറ തോന്നലിനെ അപേക്ഷിച്ചു വിശേഷണം നിരത്ഥകമാണെങ്കിലും വിദ്വാന്െഠ തേം 
ന്നലിനെ അപേക്ഷിച്ചു” ആ വിശേഷണം അത്ഥവത്തായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. 

# [ശ_സ] താന്തന്നെ സകലടിക്കിലും ഡ്രകഷേണ വ്രകാശിക്കുന്നു അല്ലെജചില് താന് 
തന്നെ സ്വ്വത്തേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കില് താന്തന്നെ സപ്യാത്മനാ പ്രകാശിക്കുന്നു, എ. 
ന്നതുകൊണ്ടു പ്രഭൂ. 



2. 
൫൨൦ അധ്യായം ൧൮൫ 

രൂപമായിരിക്കുന്ന (ജീവികളുടെ) പ്രകൃതിതന്നെയാണ് (കത്തൃത്വാടി രൂപമായി 

എല്ലാം) പ്രവത്തിക്കുനത്. 

(ശം_ഭാ) ആത്മാ (ദേഹി) കത്തൃത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല__ഒരുവനെ 

ക്കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. കമ്മങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല__രഥം, ഫ. 

ടം. പ്രാസാദം മുതലായ ഈപ്പ്റിതവസ്തക്കളെെ. സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമില്ല. രഥാദികടെ 

ഉ 9105812 01509» ആത്മാ. തല്ഫലത്തോടു സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. ७9 

ഫി സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്യുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുമില്ലെങ്കില് പിന്നെ ആരാണ് 

ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും? സമാധാനം:__സ്വഭാവം__അവിദ്യാലക്ഷണ് 

മായ പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കില് മായ, ആകുന്നു പ്രവത്തിക്കുനനത”. “ദൈവീ ७०} 

ഷാ ഗുണമയി? (അ. ഒ. ९22. ൧൭) ഫീന്ന് ഇനി പറയുവാന് പോകുന്ന മായത. 

ന്നെയാണ് സ്വഭാവം. 

എന്നാല് പരമാത്ഥമായിട്ട് _ 

൧൫. നാടത്തേ കസ്പയചില് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം 01158 

അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം &@67 20०2) 75) 2 1ठ 018. 

028००८९ 1009 (പരിപുണ്ണന്, ആപ്പകാമന്), കസ്)ചില്- ആരുടേയും, പാപം 

പാപത്തെ, ന ആടത്തേ-ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സുകൃതം ചടപുണ്ടയത്തേയും, ന ഏവ (ആദ. 

ത്തേടഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനേന-(ദണ്ഡനയും അനുഗ്രഹംതന്നെയാണ്' എന്നറിയാതെ. 

യിരിക്കുന്ന) അജ്ഞാനത്താല്ം ഇ്ഞാനം-(ഈശപരന് സവ്വൃത്ര സമനായിരിക്കുന്നുവെന്ന), 

ഇഞാനംം ആവ്ൃതം-മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തേന-അതുഹേതുവായിട്ട്, ജന്തവടേജത്തുക്കഠം (ജീ 

വികാം), മുഹ്ൃന്തിടമോഹിക്കുന്നു (ഈശ്വരങ്കല് വൈഷമ്യമുണ്ടെന്നു വി.ചാരിക്കുന്നു[. 

ഈശ്പര൯ ആരുടേയും പാപത്തേയും പൃണ്യത്തേയും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 

അജ്ഞാനത്തിനാല് വിവേകം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട്' ജീവി 

കറം മോഹിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ആരുടേയും (--കസ്യചില്) ഭക്തനേറജുംകൂടി എന്നു താല്പ. 

യൂം. എന്നാല് പിനെ എന്തിനാണ് ഭക്തന്മാര് പൃൂജാദിലക്ഷണമായിരിക്കു 

ന്ന യാഗദാനഹോമാദിപുണ്യകമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നതു ?__ഭഗവാ൯ ഇതീന്നു സ 

മാധാനം പായുന്നു: വിചേകവിജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്താല് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

തന്നിമിത്തം സംസാരികള്ായ (അവിപചേകികളായ) शै) 01} 900 “ഞാന് ചെ 

ന്നു; ഞാന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു; ഞാ൯ സുഖമനുഭവിക്കും ഞാന് സുഖമനുഭവിപ്പ്ി 

38722 എന്നിങ്ങിനെ വിചാരിച്ച് മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശ്രീ) “ഈശ്വരന് സവ്ൃത്ര സമമായിരിക്കുന്നു? എന്ന ജ്ഞാനം :ദണ്ഡവുംകൂടി അനുഗ്രഹംത 

ന്നെയാണ്” എന്നറിയാതെയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തിനാല് മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട് 

തങ്ങറം പൂവ്വകമ്മാനുസാരമായി ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്വോഠം ഭഗവാ൯ പക്ഷപാതിയാണെന്നു ജീപികം. 

വിചാരിച്ചു മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശ്രീ) എന്നാല് ഇഞാനികറം അപ്രകാരം മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നു 

൧൬. ജ്ഞാനേന തൂ തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ 

തേഷാമാദിത്യവല് ജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തല്പരം. 



ചം 
൧൮൬ ശ്രി യ ത 

ആത്മനഃ ജ്ഞാനേന തു-എന്നാല് ഭഗവല്ജ്ഞാനത്താത്, യേഷാം തല് അജ്ഞാ 

നം-യാതൊരുത്തരുടെ ആ അജ്ഞാനം, നാശിതംടനശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവോ, തേ 
൭ 

ഷാംടഅവരുടെ, ജ്ഞാനംട(ആ) ജ്ഞാനം, ആദിതൃവല്-സ്മയുനെന്നപോലെ, തല്പര: 
;] | റ १ $] ൬ ൽ 2 १] 2 റി |] പരിപുണ്ണുമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരസ്വരൂപത്തെ, പ്രകാശയതിടപ്രകാശിപ്പ്ിക്കുന്നു. 

എന്നാല്, ഭഗവല്ജ്ഞാനത്താല് 'യാതൊരുത്തരുടെ ആ അജ്ഞാനം 
9) | 5) 9) 5) १ 

02८९210 11.966 \ 3} © } 80106010 അവരില് ആ ജ്ഞാനം, സ്മയൂനെന്നപോലെ, 
ॐ) 2 +) 1 2 2 (¬ <} പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു (ति എപ്രകാരമാണ് ഇരുട്ടിനെ 

കളഞ്ഞു സകലവസ്തൂക്കളേയും പ്രകാശിപ്പ്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്നത്ഥം.) 
^ 2 $} 1 ८} ¬ @ ऽ) ¬ (ശം_ഭ:) യാതൊന്നിനാല് മൂടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജന്തുക്കറം മോഹിക്കുന്നത 

ആ അജ്ഞാനം. യാതൊരുത്തരുടെ ആ അജ്ഞാനമാണ്', ആത്മവിഷയമാ 

യ വിലചേകജ്ഞാനത്താല് നശിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടീരിക്കുന്നത് അവരില് ആ ജ്ഞാനം. 
$ 9) സ്ൂയ്യ൯ സകലവസ്തക്കളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നപോലെ, ജേഞയമായ 0४७00०४ 

സ്കൂവിനെ__ആ പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ_പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

യാതൊരു പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെയ:ണ്' ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്' അതില്__ 

൧൭. തദ് ബൃദ്ധയസദാത്മാനസന്നിഷാസല്പരായണാഃ 
ത ത © ത 

9) 9) ] 
2 ഇ © ഗക്കൂന്ത്യപുനരാവ്ൃത്തിം ജ്ഞാനനിദ്ധൃതകല്പുഷാഃ. 

ട് © ~~ ) |] 2 0 < റി १ 
തട് 'ബുദ്ധയടടനിശ്ചയമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരായും (പരിപൂണ്ണമായ 

ഈശ്വരസ്വരൂപത്തില്തന്നെ നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവരായും), തദാത്മാ 
റ] ¶ റി യ്യ 2 ലി 2 १] (9 1-1-) ന95ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനസ്സ്സോടുകൂടിയവരായും, തന്നിഷ്ഠാഃ-ബ്രഹ്മ 

സ്വരൂപത്തില്തന്നെ നിഷ്ണയോട (താല്പയ്യുത്തോടു) കൂടിയവരായും, തല്പരായണാഃ-- 

്മത്തെത്തന്നെ ആശ്ര യിച്ചിരിക്കുന്നവരായും, ജ്ഞാനനിദഭ്ധു തകലൂഷാഃട(ഈശ്വരപ്രസാദം 

കൊണ്ടു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള) ഇ്ഞാനംകൊണ്ടു പാപത്തെ നശിപ്പിച്ചവരായുമിരിക്കുന്നവ൪, അപൂന 

രാവൃത്തിംടതിരിയെ സംസാരത്തിലേയ്മച വരാത്തതായ സ്ഥാനത്തെ (മോക്ഷത്തെ), ഗച്ഛു 

ന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 
5) 5) ;] <] 

ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില്തന്നെ നിശ്ചയാത്മീകയായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ 
9) 9) 3) ट ४! 5] വരും. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തില്ു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനസ്സ്സോടുകൂടിയവരും, ബ്രഹ്മന് 

<) 9 म ലി] 

०९१९९००७ ऽ) ९००1००9 ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നപരും, ജ്ഞാനം 
8] 1} ध 4 9] 

കൊണ്ടു സകലപാപങ്ങളേയും 0० ८९।8 11 54 10}58012 010०7 ആയവര് തിരിയെ 

സംസാരത്തിലേയ്ക്കു വരാത്ത സ്ഥാനമായ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) തട് ബൃുദ്ധയഃ? എന്നു തുടങ്ങിയ പദങ്ങളിലെ “തത? ശബ്ദും 

ബ്രഹ്മത്തെ സ്മൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിരതന്നെ നിശ്ചയബുഭ്ധിയോട്ടകൂടിയവ 

രും പരമായീരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മംതനനെ ആത്മാവായിട്ടുള്ളവരുംച സകലകമ്മങ്ങളേ 

യുമുപേക്ഷിച്ചു ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരും, ബ്രഹ്മംതന്നെ പരമാ 

ശ്രയമായിട്ടുള്ള പരും__കേവലം ആത്മാരാമന്മാരും__മു൯പായപ്പെട്ട ഇഞ്ഞാനം 

കൊണ്ടു പാപം മുതലായ സകലസംസാരകാരണദോഷങ്ങളേഷും നശിപ്പിച്ചുപ 

രമായ യതിക്റം പിന്നെ &8 ०000062 10.05) काठ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. (ഇപ്പോഴുള്ള. 



ക 2- 
൫൨൧൦ അധ്യായം ൧൮൭ 

) 5) റി 5] 9) 2) 2 1) ദേഹം നശിച്ചാല് ഇനി ഒരു ദേഹത്തെ സ്വികരിക്കുന്നില്ല. മുക്തിയെ പ്രാപ 

ക്കുന്നവെന്നത്ഥം). 

യാതൊരുത്തരുടെ അജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനത്താല് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്” അങ്ങിനെയുള്ള പ: 

ണ്ഡിതന്മാര് എങ്ങിനെയാണ് തത്ത്വത്തെ കാണുന്നത്” ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

റ ध) ററ 5) 
൧൮. വിദ്യാവിനയസംപന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിന 

രി 

ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാഃ സമദശിനംഃ. 

വിട്ടു ാവിനയസംപന്നേടവിദ്ട്യയും വിനയവുമുള്ള, ബ്രാഹ്മണേടബ്രാഹ്മണനിലുംം. 

ഗവിടപശുവിങ്കലും, ഹസ്തിനി-ആനയിലും, ശുനി ചടശ്വാവിലും, ശ്വപാകേ ച ഏ. 

വടശ്വാവിനെ വെച്ചുതിന്നുന്ന ചണ്ഡാലനിലും, പണ്ഡിതാഃടജ്ഞാനികാഠം, സമദശ്രിനഃട. 

ബ്രഹ്മത്തെ സമമായി കാണുന്നവരാകുന്നു. 

വിദ്യയും വണക്കവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണയിലും., പശുവിങ്കലും, ആനയിലും.. 

ശ്വാവിങ്കലും, ചണ്ഡാലനിലും ജ്ഞാനികറം ബ്രഹ്മത്തെ സമമായി ദശിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) വിദ്യാ-പേദാത്ഥവിജ്ഞാനം (ആത്മബോധം), വിനയം-൭പ 

८०००) വിദ്്യാവിനയങ്ങളോടുകൂടിയവനും (വിദ്വാനും വിനിതനുമായവനും) സാ: 
ത്ത്വികനുമായ ബ്രാഹ്മണനാണ് എല്ലാ പ്രാണീകളിലുംവെച്ചു” ഉത്തമന്. അ 

വനിലും, പിന്നെ മദ്ധ്യമമായിട്ടള്ളതും രാജസഗുണത്തോടുകൂടിയതുമായ ० 12 

വിലും. പിന്നെ അധമന്മാരും ഏററവും താമസപ്രധാനന്മാരുമായ ആന ശ്വാ. 

വ് മുതലായവയിലും, പണ്ഡിതന്മാര് സമമായി__മു൯ന്പറഞ്ഞ മൂന്നു ഗുണങ്ങ. 

കാലും തജ്ജന്സംസ്ത്ാരങ്ങളാലും ലേശം സ്റ്റശിക്കപ്പെടാതേയും, അദ്വിതീയമാ. 

യും അവിക്രീയമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ__കാണുന്നു. 

[ശ_സ] ജീവേശ്വരൈകത്വവിജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ പണ്ഡിതന്മാർ സദാ സമദശികളായി' 

ത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. അവര് ഒരിക്കലും വിഷയദശികളായി ഭപിക്കുന്നില്ല. സമദശിത്വമാണ് പ 

ണ്ഡിതന്മാരുടെ ധമ്മമെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സമദശിനഃടതത്തല്ദ്രവ്ൃയങ്ങളാലും തത്തല്ഗുണങ്ങളാലും തത്തദ്ധമ്മങ്ങളാലും തത്തല്കമ്മങ്ങ 

ളാലും സ്പൃശിക്കപ്പെടാതേയും, ആകാശംപോലെ സവ്വദാ ഏകരൂപമായും സമരസമായും സ്ഥിതിചെ. 

യക്കുന്ന പരബ്രഹ്മം സമമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെ ദശിക്കുന്നവര്__ 

ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന നാമര്രുപങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതെ 002 © അധിഷ്ഠാനഭൂതമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ 

ത്തെമാത്രം കാണുനസ്നവരായ പണ്ഡിതന്മാരെന്നത്ഥം. 

അപ്പോം ഇങ്ങിനെ ഒരു പൂവ്വപക്ഷം ജനിക്കുന്നു__ അവര് (മുന്പറയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാര്) 

ദോഷത്തോടുകൂടിയവരാകുന്നു, അവരുടെ അന്നത്തെ ആക്കം ഭക്ഷിച്ചുകൂട. എന്തെന്നാല്, “സമാസ 

മറഭ്യാം വിഷമസമേ പുജാതഃടതനിക്കു തുല്യയന്മാരായവരെ വ്ൃത്യാസമായും, സമന്മാരല്ലാത്തവരെ 

സമന്മാരെപ്പ്പോലെയും പുജിക്കന്നവന്െറ അന്നത്തെ ഭക്ഷിച്ചുകൂട? (ഗൌതമവാക്യം ൧൭. 0.0.) എ. 

ന്നു സ് മൃതിയുണ്ട്. 

സമാധാനം__ അവര് പാപത്തോടുകൂടിയവരല്ല. എങ്ങിനെയെന്നാല്__ 
॥ २] | 

൧൯. ഇഹൈവ തൈജ്ജിതഃ 00629 യേഷാം സാമ്യ്യേ സ്ഥിതം മനഃ 
5) ५ ऽ | 5] നിദ്ദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാല് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. 

0 ध 119 0 ബ്ര യേഷാംടയാതൊരുത്തരുടെ, മനഃടമനസ്സറ', 10062] = 9०0० സകലത്തിലും സമ. 

മെന്ന ചിഷയത്തില്, സ്ഥിതംടസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നുവോ, തൈഃ-അവരാതല്്, ഇഹ ഏവ 



൧൮൮ ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗീിത 

ഈ ദോഷത്തോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോഠംതന്നെ, സഗ്ലുഃ-(ജനനമരണമാകുന്ന) സംസാരം. ജി 

ത$-ജയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (നിരസ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു). ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ബ്രഹ്മഃ: 

.പരബ്രഹ്മം, നിദ്ദോഷം-ദോഷരഹിതമായും, സമം-സകലത്തിലും സമമായുമിരിക്കുന്നു. ത 

സ്മാല്--അതിനാല്, തേ-ആ സമദശികഠം, ബ്രഹ്മണി (ഏവ)ടപരബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ, 

സ്ഥിതാടടസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

യാതൊരുത്തരുടെ മനസ്സ്സ് , ബ്രഹ്മം സകലത്തിലും സമമെന്ന വിഷയ 

ത്തില് സ്ഥീരമായിരിക്കുന്നപോ അവരാല്. ഈ ഭേഹത്തോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോം 

തന്നെ, ജനനമരണര്രൂപമായ സംസാരം ജയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്. 

ബ്രഹ്മം ദോഷരഹിതമായും സകലത്തിലും സമമായുമിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അ 

വര് ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു (ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചുവരാകുന്നു 

60102000.) 

(ശം_ഭാ) സകലഭൂതങ്ങളിലും സമമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില് നിശ്ചല 

മാനസന്മാരായിരിക്കുനനപരെവരോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ. ഈ 

ദേഹത്തോടുകൂടിയിരിക്കുഷ്വോറം (ജീപിച്ചിരിക്കുയ്വോഠം) തന്നെ, ജന്മത്തെ ജയി 

ച്ചിരിക്കുന്നു__പശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദോഷത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ചണ്ഡാളന്മാര് 

മുതലായവരില് ( അന്തയ്യാമിത്വേന സ്ഥിതചെയ്യുന്ന) ബ്രഹ്മം അവരുടെ ദോഷ 

ത്താല് സ്തൃശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു മൂഡന്മാക്കു തോന്നുന്നുവെങ്കിലും (പാസ്പുവത്തില്) 
ആ ദോഷത്താല് സ്ത്റശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് ബ്രഹ്മം ദോഷപവജ്ജിതമാ 

യിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം, തന്നിലിരിക്കുന്ന (സ്വഗത) ഗുണഭേദംകൊണ്ടു ഭീന്നമാ 

യി ഭവിക്കുന്നതുമില്ല. എന്തെന്നാല്, ചൈതന്യം നിര്ഗ്ഗണമാകുന്നു. ഇച്ചാദി 

കളെല്ലാം ദേഹധമ്മമാണെന്നും (അ. ൧൩ ശ്രോ. ൬), ആത്മാ അനാദിഷും ഗു 

ണരഹിതനുമാണെന്നും (അ. ൧൩ ശ്ലോ. ൩൧). ഭഗപാന് മേലില് പറയുന്ന 

താണ്. ഭിന്നത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന അന്യവിശേഷങ്ങളും ആത്മാവിന്നില്ല. 
4] ६] ഴി 9] १) എന്തെന്നാല്, ദേഹംപ്രതി ആത്മാക്കം ഭിന്നമായിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്നു പ്ര 

മാണം കാണുന്നില്ല. അതിനാല് ബ്രഹ്മം ഏകമായും സകലത്തിലും സമ 

മായയമിരിക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട' അവര് (പണ്ഡിതന്മാർ) ബ്രഹ്മത്തില്ത 

ന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദേഹ്റേദ്രിയങ്ങളില് ആത്മബുദ്ധിയില്ലാത്തതുനിമി 

ത്തം അഭിമാനമില്ലാഷ്ക്കുയാല് അങ്ങിനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ദോഷം ലേശം 

പോലും സ്റൃശിക്കുന്നില്ല. ദേഹാദിയില് ആത്മദശനംനിമിത്തം അവയില് 

അഭിമാനത്തോടുകൂടിയവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് “സമാസമാഭ്യാം? എന്ന (മുന് 
>) ४) 3} 5) 

പറഞ്ഞ) സ് മൃതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാരു, പൂജിക്കുന്നപരേയും വൃ 
4) റ്റു 2 [ര 2 । ൭ (>) ति റി റി 

ജിക്കപ്പെടുന്നപരേയുമാണ് (പൂജാവീഷയത്വത്തെയാണ് ) അതു വിശേഷിപ്പ 
६) 1)  } 

ക്കുന്നത്. പുജാദാനാദിപിഷയങ്ങളില് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. ഷഡംഗജ്ഞാനം, ച. 

തൃവേദജ്ഞാനം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ചില പ്രത്യേകഗുണങ്ങഥം സംബ റ്ഡിച്ചി ] 

ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ബ്രഹ്മം സകലഥഗുണദോഷപജ്ജിതമാ 



ക്ക) 
൫. ०० അധ്യായം ൧൮൯ 

യിരിക്കുന്നു. അതിനാല് “അവര് ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു” എന്നു പറ 

ഞ്ഞതു യൂക്തംതന്നെ 

“സേമാസമാഭ്യാം? എന്ന സ്മൂതിലാക്യം കമ്മവിഷയമായിട്ടാകുന്നു. എ. 

ന്നാല് ഇതു സവ്യൃകമ്മസന്യാസവിഷയമായിട്ടാണ്ട് . :സവ്യകമ്മാണി മനസാ? 

(അ. ©. ശ്രോ. ൧൩) എന്ന ९०००० മുതല് അധ്യായാവസാനാംവരെ കമ്മസന്യാ 

സത്തെപ്പുററിയാകുന്നു പറയുന്നത്. 

[ശ_സ്] ഇഹ.....സഗ്ലഃ-മുന്പറഞ്ഞ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ബ്രശ്മവിത്തുകം (സമൃയശശി 

കഠം) ജിപിച്ചിരിക്കുമ്പോഠംതന്നെ ഭവിഷ്യദ്ദേഹസം ബന്ധമായ ജനനമരണങ്ങളെ ജയി ച്ചിരിക്കു 

നനു. അവിദ്ദകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കാമകമ്മങ്ങളാണ്” ദേഹാരംഭകങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നത്. അദ്ധിതി 

യമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില് ജഗല്ബുദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ദേഹാടിയില് “ഞാന്, ०@ ® 080? എന്ന 

ബുദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ വാസനയാണ് അവിദ്യ. അവിദ്കൊണ്ടാണ് കാമമന്ടൊകുന്നത'. ക 

മത്തിന്െറ കായ്യങ്ങളണ” കമ്മങ്ങഥം. അപ്രകാരമുള്ള അവിദ്യഠകാമകമ്മങ്ങറം നിത്യനിരന്ത 

രബ്ര്മനിഷ്ഠടകൊണ്ടു നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി, കാരണനാശത്തിങ്കല് കായ്യുവും നശിക്കു 

നുവെന്ന ന്യായപ്രകാരം തല്കായ്യുഭൂതമായിരിക്കുന്ന ഭാവിദേഹസംബന്ധനാശവും സിഭ്ധിക്കു 

നനുവെന്നത്ഥം. ഹിടഎന്തെന്നാല്. ബ്ര്മം-പരബ്രശ്മം. നിദ്ദോഷം-ഇവിടെ ദോഷശബ്ദുംകൊണ്ടു 

തല്കായ്യുമായിരിക്കുന്ന ടുഃഖത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് __ടുഃഖലേശശുന്യമായും ആനന്ദരുപമായു 

മിരിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. സമം--പരബ്ര്മം സവ്ൃത്ര സമംതന്നെയായി രിക്കുന്നു -- 0089 ` ആനന്ദമാത്ര 

മായും ഏകരസമായുമിരിക്കുന്നു. . സല്ഘനോയം ചില്ഘന ആനന്ദഘന ഏകരസഃ? എന്നിങ്ങി 

നെയുള്ള ശ്രുതിവാക്യംകൊണ്ട്', ബ്രമ്മം സദാ ഏകസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതുതന്നെയാണെന്നു സിദ്ധ 

മാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തിന്നു സജാതീയവിജാതീയാദിഭേദമില്ലെന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്നു. തസ്മാ 

ടപരബ്രമം സദാ ആനണ്ടദൈകരസമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു, അവിദ്യയാലാകട്ടെ തല്കാഷ്കുതഭ്ധമ്മ 

തല്കമ്മലേശത്ത:ലാകട്ടെ സ്റ്ൃശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താല് തന്നെ. ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ 

= ७9०01100 8७0० ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃുതരസാസ്വാദനത്തിന്നുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. യാവച്ചില ബ്രഹ്മവിത്തുക്കടടുടെ മനസ്സാണ് ആനന്ദഘനമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ 
റി €) ററ 0 റി റി റി റി 

ത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അവര് വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. 

ബ്രഹ്മം ആത്മാ__ദോഷവജ്ജിതവും സകലത്തിലും സമവുമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്__ 

൨൦. ന പ്രഹൃുഷ്യേല് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേല് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം 
സ്ഥിരബുദഭ്ധിരസംമൂഡ്ോ ബ്രഹ്മവില് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതം. 

സ്ഥിരബുദ്ധിഃ-ബ്രഹ്മത്തില് നിശ്ചലയായ ബുഭ്ധിയോടുകൂടിയവനായും, അസംമൂ 

ഡഃ--അശേഷം അജ്ഞാനമില്ലാത്തവനായും (മോഹത്തില്നിന്നു നിവത്തിച്ചവനായും), ബ്ബ 

മണി സ്ഥിതഃ1ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന (ബ്രഹ്മനിഷ്ണയോടുകൂടിയ)വനായു 

മിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മവില്-ബ്രഹ്മജ്ഞാനി, പ്രിയം പ്രാപൂ--ഇഷ്ടപദാത്ഥത്തെ പ്രാപിച്ചാല്, 

ന ഡ്രഹുഷ്ഷയേല്2-:സന്തോഷിക്കരുത്. അപ്രിയം ९००) = അനിഷ്ടപഭാത്ഥത്തെ പ്രാപി 

ച്ചാല്, ന ഉദ്വിജേല് ചംവയസനിക്കുകയുമരുത്'. 
പ = 
[ശ_സി] 1 ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃടബ്രമമാത്രദശനമായിരിക്കുന്ന സമാധിയില് പ്രവത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ 

ചിത്ത്. 

2 ന പ്രഹൃഷ്യേല്-ഹഷത്തെ ചെയ്യരുത്. ०0०० അനാത്മധമ്മമാകുന്നു. അതിനെ ച്വെ 

(8२०४ അനാര്മതാദാത്മുയമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പ്പോഠം ' ആത്മാവില് അസദാരോപണവുമുണ്ടാ 

കും. വസ്തൂക്കളൂുടെ നാമരൂപഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ വിമശനം (നിരൂപണം) കൂടാതെ അ 

വയില് സത്ൃബുദ്ധിയും ഇഷ്ണതാബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല സത്യബുദ്ധികൂടാതെ ०00१० 
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൧൯ഠ 1 

ബ്രഹ്മത്തില് നിശ്ചലയായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനും. അശേഷം അ 
ഭ്ഞാനമില്ലാത്തവനും, ബ്രഹ്മത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപനും ആയ ബ്രഹ്മ 
ഞാനി ഇഷ്ടത്തെ പ്രാപിച്ചാല് സന്തോഷിക്കുകയോ, അനിഷ്ടുത്തെ പ്രാപി 
ച്ചാല് വ്യസനിക്കുകയോ അരുത്. 

(ശം_ഭാ) ദേഹംതന്നെയാണ് ആത്മാ എന്നു വിചാരിക്കുന്നവക്കു മാത്ര 
മേ ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രാപ്പിയില് ഹഷവിഷാദങ്ങളുണ്ടാകുന്നുള്ള. കേവലാത്മദശികറം 
ക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രാപ്തിയില്ലാഷ്ക്ുയാല് (ഹഷപിഷാദങ്ങ0ം) ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ 
ത്മദശി, സവ്യഭൂുതങ്ങളിലും ആത്മാ ഒന്നാണ്”, സമനാണ്, നിദ്ദോഷിയാണ്. 
എന്നു സ്ഥിരമായ (സംശയരഹിതമായ) ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നു. 
അപനു മോഹവങജ്ജിതനായ്യമിരിക്കുന്നു. അവന് (ബ്രഹ്മവിത്ത്) ബ്രഹ്മത്തില് 
തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അപന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല_സധ്യൃകമ്മങ്ങളേഷ്ും സ 
നൃസിച്ചുവനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

അതിന്നും പുറമേ, ബ്രമത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവന്__. 

൨൧. ബാഹ്ൃസ്പശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യല് സുഖം 

സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശിനുതേ. 

ബാഫ്യൃസ്പശേഷു--ബാഫ്പയേന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളില്, അസക്താത്മാടസക്തിയില്ലാത്ത 
മനസ്സ്സോടുകൂടിയവന് (അനാസക്തചിത്തന്), ആത്മനി-തന്െറ അന്തഃകരണത്തില്, യല് 
സുഖം-(ഉപശമാത്മകമായ) യാതൊരു സാത്ത്വികസുഖമാണുള്ളത്, (തല് സുഖം)5ആ സുഖ 

ത്തെ, വിന്ദതിടപ്രാപിക്കുന്നു. സഃ ചടഅവന്തന്നെ, (ഉപശമാത്മകം സുഖം ९16) 19) = 
ഇഉപശമസുഖത്തെ ലഭിച്ച്, ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാംബ്രഹ്മധ്യാനത്തില് മനസ്സ്സോടുകൂടിയ 
വനായി (ബ്രഹ്മത്തില് സമാധികൊണ്ടു തദൈക്യൃത്തെ പ്രാപിച്ച മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായി), 

അക്ഷയം-നാശമിപ്പാത്ത, സുഖം-സുഖത്തെ, അശ്'നുതേപ്രാപിക്കുന്നു. 

ബാഹ്യൃവിഷയങ്ങളു ല് സക്തിയില്ലാത്ത മനസ്സ്ോടുകൂടിയവ൯ തനെറ 
അന്തഃകരണത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഉപശമാത്മകമായ സാത്തലിക സുഖത്തെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു. അപ൯ പിന്നെ ബ്രദ്മധ്യാനത്തില് മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായി ക്ഷ 
20) ല്ലാത്ത സുഖത്തെ (സദാ സവത്ര ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു. . 

(ശം_ഭാ) അതിനാല്. ആത്മാവില് ക്ഷയമില്പാത്ത സുഖത്തെ ലഭി 

ക്കേണമെനാിച്ചുയുള്ളവ൯ ക്ഷണികങ്ങളായ ബാഹൃവിഷയസുഖങ്ങളില്നിന്നു 
മന ५1०५ നിവത്തിപ്പിക്കണമെന്നു താല്പയ്മും. 

[ശ_.സ] “ന ഡ്രഹൃഷ്ഷയേല് പ്രിയം പ്രാപ്യ? എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വിഷയസുഖത്തെ പരി 
തൃജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. വിഷയസുഖങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചാല് പിന്നെ ബ്രഹ്മപി 
ത്തിന്െറ സ്ഥിതി ഉന്മത്തനെപ്പോലെയാകുന്നു, കേവലം നിഷ്ണുലംതന്നെയാഷി ഭവിക്കുന്നു, എന്നു യാ റ വളര പം 

ജനിക്കുന്നില്ല. _ ദൂഷ്ലാവിലും ഭോക്താവിലും ആത്മത്വാഭിനിവേശംകൂടാതെ ഹഷവുമണ്ടാ: 
കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ പദാത്ലവിമശനം അനത്ഥഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. പദാത്ഥപിമശ 

ध റി റി ९ ९ നത്തിലാണ് രമൃൃതാബുഭ്ധിയും, ഇഷ്ടതാബുഭ്ധിയും. അതിനാല് ബ്ര്മവിത്ത് പ്രതൃഗ്* 
)} {] 2 0 >) ९ \ റി । 2 റി ¬) } ५] ലു ദൂഷ്ണിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പദാതലവിമശനം, രമൂതാബുദ്ധി, ഇഷ്ടത്വാദിബുദ്ധി, ०0०१०, എ. 

~ ८9 സ് © 7 4 # ന്നിവയെ ചെയ്യരുത് _ 0८210 പ്രതൃഗ് ദുഷ്ട്രിയായിരിക്കേണമെന്നത്ഥം. 



൨൮.) 
൫൨൧൦ അധ്യായം ൧൯൧ 

റ] റി ശദ്കിക്കവാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, “രസം ഹ്േവായം ലപ്ല്പാനന്ദി ഭവതി? എന്നു ശ്രുതിവാക്യ 
५ 

റി റി] മുള്ളതിനാല് നിത്യയമായും നിരന്തരമായും നിരതിശയമായുമുള്ള ബ്രഹ്മസുഖമാണ് ബ്രശ്മനിഷ്ണയില് 
ററി റി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇവന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറയുന്നു__ബാഹ്ൃസ്പശേഷ്ചിതി. 

ഗഹയിലോ മറേറാ ഇരുന്നു രഹസ്യമായി സമാധിയെ ചെയ്തുന്നവന്നു സമാധികാലത്തു മാ 

ക र ;] ॥ 2 താ ९८० ആനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകുന്നുള്ള. ഏഎപ്പോഴചമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാല് സ്വ്ൃത്ര ബ്രഹ്മയോഗയുക് 
ള് ;) इ 

ത്മാവായരിക്കുന്നവന്നു സവ്വദാ സവ്ൃത്ര ബ്രഹമാനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 

$) താഴെ പറയുന്ന കാരണംകൊണ്ടും അവന് ബാഹ്ൃവിഷയങ്ങളില്നിന്ന്' ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ന് 
॥ ;] റി 

വത്തിപ്പിക്കണം എന്നു പറയുന്നു 

൨൨. യേ ഹി സംസ്റൃശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ 

ആദ്ദൃയന്തവന്തഃ കൌന്തേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ. 

ഹേ കൌന്തേയ-- അല്പയോ കുന്തീപുത്ര, സംസ്പൃശജാഃ-വിഷയങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകു 
ന്ന, ഭോഗാഃടസുഖങ്ങാം, യേം-എവയോ, തേ-അവം ദു$ഖയോനയഃ ഏവംദുടഖത്തിന്നു 
കാരണമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഹി--എന്തെന്നാല്, ആദ്ദ്യന്തവന്തഃട (അവ) ഉണ്ടായിട്ടു പി.. 
ന്നെ നശിക്കുന്നു (ല്പത്തിവിനാശങ്ങളോടുകൂടിയവയാകുന്നു). (അത$)--അതിനാല്, ബു 
ധഃ-വിവേകിയായവന്, തേഷു-അവയില്ം, ന രമതേടസത്തോഷിക്കുന്നില്ല. 

അല്ലയോ കുന്തിപൃത്ര., വിഷയങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങറം ദുഃഖ 
ത്തിന്നു കാരണമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്, അവ ഉല്പത്തിപി 
നാശങ്ങളോടുകൂടിയവയാകുന്നു. അതിനാല് വിവേകികറം അവയില് സന്തോ 
ഷിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ ഭാ) പിഷയ്യേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംസ്തൃശംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങ0ം 
ദൂഃഖത്തിന്നു ഹേതുക്കളാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ആ സുഖങ്ങറംതന്നെ അ വിദ്യാ 
നിമിത്തമാണുണ്ടാകുന്നത്. ആധ്യാത്മികം മുതലായ സകലടുഃഖങ്ങതളും അവ 
(വിഷയസുഖങ്ങം) നിമീത്തംതന്നെയാണെന്നു നാം കാണുന്നു. “ഏവിശബ്ദും 
കൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിലെനപോലെ പരലോകത്തിലും എന്നത്ഥത്തെ കാ 
ണിക്കുന്ന. സംസാരത്തില് സുഖത്തിനന്െറ ലേശംപോലു മില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ട്' 
ഒരുവ൯ വിഷയങ്ങളായ മൃഗതൃഷ്ണ്ികയില്നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിവത്തിപ്പി 
ക്കണം. വിഷയസുഖങ്ങറം കേവലം ഭൂഃഖത്തിന്നു ഹേതുക്കളാണെന്നു മാത്രമപ്ലു 
അവ ആദ്യന്തവത്തുക്കളുമാകുന്നു. (അവഷ്ക്കു' ആദിഷ്ും അന്തവുമുണ്ട് ). പിഷ 
യ്േന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംയോഗമാണ് . (സുഖങ്ങളുടെ) ആദി. അവയുമട പേര്പാ 
ട് അവയുടെ അന്തവുമാകുന്നു. ആദിയുടേയും അന്തത്തിനേറയും മധ ത്തി 

മാത്രമിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവ (വിഷയസുഖങ്ങാം) അനിത്യങ്ങളാകുന്നു. പ 
വേകിയും പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ ഗ്രഹിച്ചുവനുമായവ൯ അവയില് (ഭോഗ 
() ¢ 4 । ളില്) സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. പശു മുതലായ മൃഗങ്ങളെ പ്പോലെ അത്യന്തം മൂഡ നി 

ന്മാരായവക്കു മാത്രമേ വിഷയങ്ങളില് സന്തോഷം കാണപ്പെടുന്നുള്ള. 

എന്നാല് മോക്ഷമാഗ്ശുത്തിന്നു ശത്രുവായി ട്ട് ഈ ഒരു ദോഷമുണ്ട്. അതു വളരെ ० ०9006) 
१५, 
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കള് ~ 

൧൯൨ ശ്രിമതഭഗവല്ഗിത 

തിനാല് അതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്ന് അതിയായ യത്നം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു ഭഗവാന് 
ഫപറയുന്നു__ 

൨൩. ശക്കലോതിഹൈവ യഃ സോഡ്യം പ്രാക് ശരീരവിമോക്ഷണാല് 

, കാമക്രോധോത്ഭവം വേഗം സ യുക്തഃ സ സുഖി നരഃ. 

കാമക്രോധോത്ഭവം-ഇച്ചം ക്രോധം, ഇവയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന, വേഗം-ടമനസ്സ്സിന്െറ 

ക്ഷോഭത്തെ, ഇഹ ഏവ-ഈ ജന്മത്തില്തന്നെ (കാമക്രോധങ്ങളടെ ഉത്ഭവസമയത്തുതന്നെ) 

ശരീരവിമോക്ഷണാല് പ്രാക്: ശരീരമുപേക്ഷിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ് (ദേഹം നശിക്കുന്നതിന്നുമു 

മ്പ്) സോഡ്യം-സഹിപ്പ്ാന് (പ്രതിരോധിപ്പാ൯), യഃ നരഃ-ഏതു മനുഷ്ട്യന്, ८०620200) = 

ഗക്തനാകുന്നുവോ, സഃ--അവന്, യുക്തഃടമനസ്സമാധാനമുള്ള യോഗി (സമാഹിതന്), സഃട 

അവന്, സുഖീടസുഖി (ആകുന്നു. 

ദേഹം നശിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പി ഈ ജന്മത്തില്തനെ ഇച്ഛും ക്രോധം, 

ഇവയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന മഠാഃക്ഷോഭത്തെ എപന് സഹിപ്പാ൯ ശക്തനാകുന്നു 

വോ അവന് മനസ്സറമാധാനമുള്ള യോഗിയും സുഖിയുമാകുന്നു. & 

(ശം_ഭാ) ഇഹം-ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഠംതന്നെ. ശരീരവിമോക്ഷണാല്. 

പ്രാക്_ശരിരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുനാതിന്നു മുമ്പ് __മരണംവരെ എന്നത്ഥം. മര 

ണംവരെ എന്ന് അവധി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട കാമക്രോധങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകു 
ന്ന മനഃക്ഷോഭം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്വോറം നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാകുമെന്നു ഭഗവാ൯ 

ഉ പദേശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്. അതിന്നുള്ള കാരണം അനന്തമാകനു. (അ 
തിനാല്) മരണംവരെ അതിനെ വിശ്വസിപ്പാന് പാടില്ല എന്നത്ഥം. 

കാമം__നാമനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും സുഖഹേതുവുമായ ഇഷ്ടവിഷയത്തെ 

൧ാണുമ്പോഴും, കേഠംക്കുമ്പോഴ്ചം, വിചാരിക്കുമ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന തൃഷ്ണുയാകുന്നു കാ 

0. &@> 920 ടുഃഖഹേതുക്കളാകുന്ന പ്രതികൂലവിഷയങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും. 

കേറംക്കുമ്പോഴ്സ്ം വിചാരിക്കുമ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന ദ്വേഷ്യമാകുന്നു ക്രോധം. കാമ 
ക്രോധങ്ങാം യാതൊരു വേഗത്തിന്ന്' ഉത്ഭവമായിരിക്കുന്നുചോ അതു കാമ 
ക്രോധോത്ഭവമായ വേഗം. രോമാഞ്ചം, മുഖനേത്രുപ്രസാദം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങ 
ജോടുകൂടിയ അന്തഃകരണത്തിനെറ ക്ഷോഭം കാമോത്ഭവമായ പചേഗമാകുന്നു. 
ദേഹത്തില് വിറ, വിശപ്പ്”, ചുണ്ടു കടിക്കുക, കണ്ണു ചുവക്കുക മുതലായ ലക്ഷ 
ണത്തോടുകൂടിയ മനഃക്ഷോഭം ക്രോധോത്ഭവമായ ചേഗവുമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ 
യുള്ള രണ്ടുവക വേഗങ്ങളെ സഹിപ്പാ൯ ആര് ശക്തനാകുന്നുപോ അവ൯ ഈ 

ലോകത്തില് യോഗിയും സുഖിയുമാകുന്നു. 

(ശ്രി) ഒരു മൃതശരീരത്തെ സുന്ദരിമാരായ സ്റ്രികഠം ആലിംഗനം ചെയ്താലും, പുത്രാദികര്ം 

അതിനെ ദഹിപ്പിച്ചാലും,ം പ്രാണശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ആ ദേഹം അവയെ എല്ലാം (കാമക്രോധോഅവ 

മായ വേഗത്തെ) എവ്രകാരം സഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ യാതൊരുവനാണ് മരണത്തിന്നുമഷ__. 

ജീവിച്ചിരിക്കയ്വോം തന്നെ__കാമക്രോധോത്ഭവമായ വേഗത്തെ സഹിക്കുന്നത് അവന് യോഗി. 

യും സുഖിയുമാകുന്നു. ഇതിനെപ്പറററി വസിഷ്ടന് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു. 

“പ്രോണേ ഗതേ യഥാ ദേഹഃ സുഖദുഃഖേ ന വിന്ദതി 

തഥാ ചേല് പ്രാണയുക്തോപി, സ കൈവല്ലാശ്രമേ വസേല്. 
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[ശ..സ] ടുല്പഭോ മാനുഷോ “ദേഹോ ബ്രാശ്മോ ദേഹ$ സുദുല്പഭഃ 

ബ്രാഹ്മം ദേഹം സമാസാദ്യ യേന മുക്ക്യ്യെ ന യത്തേ 

സുമേരോരഗ്രമാസാദ്യ സ്വദേഹം പാതയത്യധ$. 

തമേവ പതിതം വിഭ്ുജ്ജാതിദ്ഷ്ടം മഹഷയടമനുഷ്യയദേഹം ഒുല്ലഭമാകുന്നു. ७9०००. 

മായിരിക്കുന്ന ദേഹം (ബ്രാഹ്മണജന്മം) അതിലധികം ഒുല്ലഭമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മമായ ദേഹത്തെ പ്രാപിച്ചി 

ട യാതൊരുവന് മുക്തിക്കായിട്ട പ്രയത്നം ചെയ്യുസില്പയോ അവന് മേരുപവ്ൃതത്തിന്െറ ശിഖരത്തില്. 

കയറി സ്വയമേവ കിഴ് പ്പോട്ടു വീഴുകഷാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള പതിതനെയാണ്' മഹഷമാർ ജാ. 

തിഭൂഷ്ടന് എന്നു പറയുന്നത് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ന്യായപ്രകാരം ९०००००९० .മോക്ഷസമ്പാദനത്തിന്നു. 

€ ००८०) ००९१ २88 ദേഹത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടു കാമക്രോധപരവശനായി ഭവിച്ചു പതിതനാകുന്നുവെങ്കില്. 

പിന്നെ മുന്പറഞ്ഞ ദേഹം കിട്ടുന്നതല്ല. അതിനാൽ മുമുക്ഷയവായവന് വിവേകവൈരാഗ്യങ്ങളെ. 

ക്കൊണ്ഠ യൌപനകാലത്തില്തന്നെ കാമാദിശത്രക്കളെ ജയിച്ചു പ്രയത്നേന മോക്ഷത്തെ (10021961. 

ക്കേണ്ടതാണ് എന്നഭിപ്രായം. 

ഇങ്ങി നെയുള്ളവനാണ്” ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതെന്നു. 

ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൨൪. യോന്തസ്സ്റുഖോന്തരാരാമസ്ത്രഥാന്തജേജ്യാതിരേവ യഃ 

സ യോഗീ ബ്രഹ്മനിവാണം ബ്രഹ്മഭരതോധിഗച്ഛുതി. 

അന്തസ്സുഖഃ1-തനറെറ ആത്മാവില്തന്നെ സുഖമുള്ളവനും, അന്തരാരാമഃ2--തനന്െറ 

ആത്മാവില്തന്നെ ക്രീഡിക്കുന്നവനുമായവന്, യഃ-എവനോ, തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ.. 

അന്തജേജ്യാതിഃ ഏവര്-തനെറ ആത്മാവില്തന്നെ ദൃഷ്ടിയുള്ളവന്, യഃ-എവനോ, സഃ 

യോഗീ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ആ യോഗി, ബ്രഹ്മഭതഃ-ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യന്നവനായി, 

(ബ്രഹ്മസ്വരൂുപനായി!), ബ്രഹ്മനിവ്വാണം45ബ്രഹ്മത്തില് ലയത്തെ (ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ), അ 

ധിഗച്ഛുതി--പൂണ്ണമായി പ്രാപിക്കുന്നു. 

ആത്മാവില്തന്നെ സുഖത്തെ പ്രാപിച്ചുപനായും, ആത്മാവില്തന്നെ 

ക്രീഡിക്കുന്നപനായും, അപ്രകാരം ആത്മാവില്തന്നെ ദുഷ്ടീയുള്ളവനായുമിരി. 

ക്കുന്നതാരോ അങ്ങിനെയുള്ള ७210209) 91099९9 യോഗി ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായി.. 

ബ്രഹ്മത്തില് ലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ~ 

(८००-80) അന്തജേജ്യോതിഃ_ആത്മാവൃതന്നെയാകുന്ന പ്രകാശത്തോടുകൂടി 

യവ൯. അങ്ങിനെയുള്ള യോഗി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്വോഠംതന്നെ ബ്രഹ്മഭുതനായി 

മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
അതിന്നും പുറമെ 

൨൫. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിവ്യാണമൂഷയഃ -ക്ഷിണകല്പഷാഃ 

ഛിന്നദ്ധവൈധാ യതാത്മാനഃ സവ്ൃഭൂതഹിതേ രതാഃ. 
ത്ത 

[ശ_സ] 1 “അന്തഃ? ശബ്ദും എല്ലാററിന്നും ആന്തരമായി രിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ 

ദാ ആത്മാവില്തന്നെ അന്യസാധനാപേക്ഷകൂടാതെ ആത്മീയമായ സുഖത്തോടുകൂടി 

९०४०1९९. _ 
ति 1) 

റി © റ] നി ന്ന १ 

2 ആത്മാവില് തന്നെ അഹംബുദ്ധിയെ ക്രിഡിപ്പിക്കുന്നപ 2__അനാത്മവസ്തൂക്കളിലല്ലാതെ. 

ആത്മാവിരതന്നെ അഹംബുദ്ധിയോടുകൂടിയവന്൯ എന്നമ്ഥം. 

4 <) ८/2 )] സ് (त) ॥ 2 1] ©) റി റി 

3 ജ്യോതിശ്ശബ്ദത്തിന്നു മനസ്സു എന്നത്ഥം. ആത്മാവില്തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവന്_.. 
റി ി 

സദാ സവ്ൃത്ര ആത്മാവിനെത്തന്നെ കാണുന്നവന് എന്നത്ഥം. 

ചി വിദേഹകൈവല്യസുഖത്തെ. 



2.4 ५ 
൧൯൪ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

ക്ഷീണകലൂഷാഃ-പാപം ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നവരും, . ഛിന്നദ്വൈധാഃഃ-സംശയമെ 

ല്ലാം തീന്നിരിക്കുന്നവരും, യതാത്മാനടടചിത്തത്തെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിട്ടള്ളവരും, സവ്വഭ 

തഹിതേ രതാഃടസകലപ്രാണികഠംക്കും നന്മയെ ചെയ്താന് താല്പയ്യമുള്ളവരും (കൃപാലുക്ക 

ളം) ആയ, ഇഷയ 5-സമൃശശികാം, ബ്രഹ്മനിവ്വാണം-മോക്ഷത്തെ, ലഭന്തേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

പാപം ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നവരും, സംശയം തിന്നിരിക്കുന്നവരും, ചിത്ത 
3 ह ടൂ ५ 5) ५ 0 ~ 

ത്തെ സ്വാധിയപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള വരും, സകലപ്രാണികറംക്കും നന്മയെ ചെയ്യാ; 

താരുപയ്യുമുള്ള വരുമായ ജുഷികറം ബ്രഹ്മത്തില് ലയത്തെ. അല്ലെങ്കില് മോക്ഷ 

ത്തെ, പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യതാത്മാഠഃ-ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. സ്വാധീനപ്പെടുത്തിട്ടള്ളവര. ® 

ഷയഃ-സമ്ൃശശികളും സന്ധ്യാസികളൂമായിട്ടുള്ള വര. സവ്ൃഭളൂതഹിതേ രതാഃ--സ 

കലഭൂതങ്ങളുടേയും ഹിതത്തില് (ആനുകൂല്യ) തല്പരന്മാര്__അഹീിംസകന്മാ 

രെന്നത്ഥം. ശേഷം സ്റ്റഷ്യം. 

അതിന്നും പുമേ__ 

൨൬. കാമക്രോധവിമു!ക്താനാം യതിനാം യതചേതഡാം 

അഭിതോ ബ്രഹ്മനിവ്വാണം വത്തതേ വിദിതാത്മനാം. 

കാമക്രോധവിമുക്താനാംടകാമക്രോധങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചുവരും, യതചേത 

സാംടചിത്തത്തെ അടക്കീട്ടുള്ളവരും, വിദിതാത്മനാംടആത്മതത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

വരുമായ, യതീനാംടസസന്പ്യാസികാംക്കു' (സവ്വകമ്മങ്ങളേയും സന്മയസിച്ച ബ്രഹ്മനിഷ്കന്മാ 

ക്ക), ബ്രഹ്മനിപ്ചാണം-മോക്ഷം, അഭിതഃടരണ്ടവസ്ഥയിലും (ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരി 

24919000 ശേഷവും), വത്തതേടഉണ്ട്'. 

കാമക്രോധങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചുവരും, ചിത്തത്തെ അടക്കിയവരുംം 

ആത്മത ത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുമായ സ ന്യാസികറം ക്കു ബ്രഹ്മനിവ്യാ 

ണം (മോക്ഷം) രണ്ടവസ്ഥയിലുമുണ്ട് . 

~ (ശം_ഭാ) സമ്യശശികളായ യതിികറം ഇരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചുതിനെറ 

ശേഷവും മുക്തന്മാരാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

& [ശ_സ] അത്ഥജ്ഞാനത്തില് ഭിന്നാഭിപ്രായം കാണുകയാല് സംശയമുണ്ടാകുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാല് 

_ ആത്മാ ചിദ്്രപനോ അചിദ 2 16029, ०11 ०101206 6108४ }९4० നിത്യനോ അനിത്യനോം, 

നിത്യനാണെങ്കിലും ദേഹാദികളിതനിന്നു ഭിന്നനോ അഭിന്നനോ, ഭിന്നനാണെങ്കില്ത 

ന്നെ ദേഹാദികളോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ, ഷോജിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 

ആത്മാ കത്തൃത്വാദിധമ്മത്തോടു കൂടിയവനോ അല്ലയോ, കറ്തൃത്വാദിധമ്മത്തോടുകൂടിയ 

വനല്ലെങ്കിലും സ്വയം അസംഗനോ അല്ലയോ, അസംഗനാണെങ്കിലും ദേഹാദികാം 

ചെയ്യുന്ന കമ്മം ആത്മാവില് ഒട്ടുമേ ഇല്ലയോ, കമ്മങ്ങറം ഒട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും ആത്മാ 

ബ്രഹ്മത്തിരനിന്നു ഭിന്നമോ അഭിന്നമോം ആത്മാ ബ്രമാഭിന്നമാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാത്തമൈ 

കത്വവിജ്ഞാനം എനിക്കുണ്ടായോ ഇല്ലയോ, ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനം യഥാത്ഥമോ 

അയഥാത്ഥമോ, യഥാത്ഥമാണെങ്കില്തന്നെയും അതു മുക്തിക്കു സാധനമാകുമോ ഇല്ലയോ, 

സാധനമാണെങ്കിലും എനിക്കു ജിപന്മുക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഉണ്ടെങ്കില്തന്നെയും 

എനിക്കു വിദേഹമുക്തി സിദഭ്ധിക്കുമോ ഇല്പയോ_ എന്നിങ്ങിനെഷുള്ള സംശയങ്ങളെ മുന് 
പറയപ്പെട്ട ജഞാനംകൊണ്ടു നശിപ്പ്ിക്കന്നപര് എന്നത്ഥം. 

1 പിയുക്താനാം എന്നു പാഠാന്തരം. 



ല് 
൫൨0൦ അധ്യായം ൧൯൫ 

[ശ_സി] വിക്ഷേപത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്ന കാമക്രോധാദികളെ ട്രേ തൃജിച്ചു സമം 

ധിനിഷ്ടയില്തന്നെയിരിക്കുന്ന യതിക്കു മാത്രമേ 0022] ജ്ഞാനവും തല്ഫലമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷ 

വും സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സമ്ൃശ്ശനത്തില് നിഷ്ഠയുള്ള സന്യാസിമാക്ക് ഉടനെ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നു പറ 

ഞ്ഞു. സകലകമ്മങ്ങളേയും ഇരശ്വരാപ്പുണബുദ്ധിയോടുകൂടി ബ്രദ്മത്തില് അപ്പ്വിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു 

വെങ്കില് ആ കമ്മയോഗം, മനദഭശ്ുഭ്ധി ജ്ഞാനപ്രാപ്പി സവ്വകമ്മസസ്യാസം എന്നി ക്രമത്തില് മോക്ഷ 

സിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ഭവിക്കുന്നുവെന്നു ഭഗവാന് അപിടവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പറയു 

ന്നതാണ്. 22९2 1909 +^ 111 സാക്ഷാല് സാധനമായ ധ്യാനയോഗത്തെ ഉ പദേശിക്കേ. 

ണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് വാസുദേവന് താഴെ കാണിക്കുന്ന സൂത്രസ്ഥാനീയങ്ങളായ. 

ശ്ലോകങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടു ധ്യാനയോഗത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു 

൨൭. സ്ററൂശാന് കൃത്വാ ബഹിബ്ബാഹ്യാംശ്ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭൂവോഃ 

പ്രാണാപാനൌ സമമൌ കൃത്വാ നാസാഭൃന്തരചാരിണൌ. 
9) ഗ് || 5} 

൨൮. യതേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധിമ്മുനിമ്മോക്ഷചരായണഃ 
(റ ശ്ര (८ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ. 

ബാഫ്യ്യാ൯ സ്ററശാന്--(ദേഹത്തില്നിന്നു) ബാഹ്യ്യമായ വിഷയങ്ങളെ, ബഹിഃ ക്ട, 

ത്വാ-(ചിന്താതൃയാഗേന) പുറത്തുതന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ചക്ഷുഃടദൃഷ്ടിയെ, (2,60.108 അന്ത 

രേ ഏവ! കൃത്വാട:പുരികങ്ങളുടെ മദ്ധൃയത്തില്തന്നെ നിത്തിട്ട്, പ്രാണാപാനൌം-പ്രാണാ 

പാനവായുക്കളെ, നാസാഭ്യാന്തരചാരിണൌംമൂക്കിനന്െറ ഉള്ളില്തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വി 

ധത്തില്, സമൊ ച കൃത്വാ-സമമാക്കീട്ട' (കുംഭകത്തെ ചെയ്തിട്ട് ), യതേന്ദരിയമനോബു, 

ഭ്ധിഃടഇന്ദ്രിയങ്ങാം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇവയെ അടക്കിയവനായിം വിശഗതേച്ഛാഭയക്രോധഃ: 

ഇച്ചാം ഭയം, കോപം, ഇവയെ ഉപേക്ഷിച്ചവനായി, മോക്ഷപരായണഃംമോക്ഷത്തെത്ത 

ന്നെ ഏററവും ആശ്രയമായി ([പ്രാപ്യ്യമായി) വിചാരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന, മുനി: യഃമു 
$| ष 2) © ~~ 0 ജം 6 2 [श ളി] 1] ) രത |] ९ 2 ന (മനനശിലന്) എവനോ., സഃ-അവന്, സദാ-എപ്പോഴും (ജിവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും), മു. 

ത ഏവടമുക്ത൯തന്നെ. 
റി റു >} <) 

ദേഹത്തില്നിന്ു ബാഫ്യമായിരിക്കുന്ന ശബ്ദാദിപചിഷയങ്ങളെ (തല്. 

ചിന്താനിമിത്ത ; ]ലേയ വേശിപ്പ്ി കാതെ റത്തൃതന്നെ തമഴി ന്താ ०) ഉള്ളിലേയ്ക്കു പ്ര 0 പുറത്തു 88 ക്കൂ 
ഞ്ഞും, ദുഷ്ടരിയെ പുരികങ്ങളുടെ ०681) ഉറപ്പിച്ചും പ്രാണാപാനവാഴുക്കളമെ മൂ 

ക്കിനെറ ഉള്ളില് സമമായി സഞ്ചരിക്കുന വിധത്തില് അടക്കിഷും. ഇന്ദ്രിയ 

ങ്ങാ മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇപയെ അടക്കിഷും, ഇച്ഛ ഭയം ക്രോധം ഇവയെ ഉപേ 

ക്രിച്ചുംം മോക്ഷത്തെത്തന്നെ ഏററവുമാശ്രയമായി വിചാരിച്ചും ഇരിക്കുന്ന മു 

നി (മനനശില൯) എപനോ അവന് എപ്പോഴും മുക്തനാകുന്നു. 

3 ണ്ണ 04 8 റു छ श ലവ (ശ്രി) 1 കണ്ണുകളെ മുറുക്കി അടച്ചാല് നിദ്രകൊണ്ടു മനസ്സു ലയിക്കുന്നു. നല്ലവണ്ണം തുറന്നാല് ബാ 

ഹൃവിഷഷങ്ങളില് മനസ്സു സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടിനേയും പരിഹരിപ്പാന് കണ്ണുകഠം 
\ വവ भ റ: 

പകുതി അടച്ചു രൃ മഭ്ധൃത്തില് ദൃഷ്ടിയെ ഉറപ്പിച്ച് എന്നത്ഥം. 

2 എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില് ഇച്ചുയുണ്ടെങ്കില് സമാധി സിദഭ്ധിക്കുന്നതല്ല. പകലാക 

ട്ടെ രാത്രിയാകട്ടെ കാട്ടിലോ ८०0 ४७619 ജന്തുക്കളില്നിന്നു ഭയമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കില് സമാ 

ധി സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ഈച്ചു കൊതു എറുനു മുതലായവയുടെ നേരെ ക്രോധം തോന്നുന്നു 

വെങ്കില് സമാധി സിഭ്ധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാല് ഈ മുന്നു കൂട്ടത്തേയും നിദിധ്യാസുവായ: 

വന് പരിത്യൃജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നത്ഥം. 



24५ 
07901) ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

(ശം ഭാ) ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങാം അതാത് ഇന്ദ്രിയത്തില് കൂടി അന്തഃക 
രണത്തില് പ്രുപേശിക്കുന്നു. അവയെ പ്ൃറത്തു തള്ളിക്കളയുക എനത് അവ 
യെ വീചാരിക്കാതിരിക്കുകയാകുന്നു. മുനി__മനനംഹേതുവായിട്ട മുനി എന്നു 
പറയപ്പെടുന്നു സന്യാസി എന്നത്ഥം. മോക്ഷപരായണഃംമോക്ഷംതന്നെ പര 
മഗതിയായിട്ടള്ളവ൯__അവന് സദാ മുക്തനാകുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അ 
വന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്താനില്ല എന്നത്ഥം. 

ഇവ്രകാരം സമാഹിതചിത്തനായ യോഗിക്ക്” എന്താണ് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? പറ 
'യുന്നു__ 

१ 

൨൯. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സവ്യവലോകമഹേശ്വരം 
ङं 0 # റി ത്ത 9) ०५९७० സവ്യഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൂച്ഛതി. 

യജ്ഞതപസാം-(എന്െറ ഭക്തന്മാരാല് സമപ്റ്യിക്കപ്പെട്ട) യജ്ഞങ്ങളുടേയും തപ 
& ० &५०९४० ഫലങ്ങളെ, ഭോക്താരംടഅനുഭവിക്കുന്നവനും (രക്ഷിക്കുന്നവനും), സവ്വലോ 
കമഹേശ്വരം1-സവ്ൃവലോകങ്ങാംക്കും മഹേശ്വരനായിരിക്കുന്നവനും, സവ്വഭൂതാനാം:സക് 
ലപ്രാണികാഠംക്കും, സുഹൃദം2-(പ്രതൃയപകാരത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെ) ഉപകാരിയായിരിക്കുന്ന 
വനുമായി, മാംഎന്നെ (അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ), ജ്ഞാത്വാ-അറിഞ്ഞ്”, ശാ 
ന്തിംടമോക്ഷത്തെ, ജച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

എന്നെ, യജ്ഞതപപസ്സ്ുകളൂടെ ഫലങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നപനായും., സക 
ലലോകങ്ങറംക്കും മഹേശ്വരനായും, സകലഭൂതങ്ങറംക്കും ഉ പകാരിയായും, (യോ 
ഗനിഷ്ടകൊണ്ട്) അറിഞ്ഞ്” യോഗിയായവ൯.ം മല്പ്രസാദത്താല്, മോക്ഷത്തെ 
പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) നാരായണനായിരിക്കുന്ന ഞാ൯ കത്തൃരൂപമായിട്ടം ദേവതാ 
രൂപമായിട്ടും യജ്ഞതപ്പസ്സ്കളൂടെ ഭോക്താവാകുന്നു. ഞാന് .സവ്യലോകങ്ങറം 
ക്കും മ്ഹേശ്വരനാകുന്നു. ഞാ൯ സകലപ്രാണികഠംക്കും പ്രതൃയപകാരത്തെ ഇ 
ക്ലിക്കാതെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു. ഞാ൯ സകലഭൂതങ്ങളുടേയും २७ 
യത്തില് ഇരിക്കുന്ന. സകലകമ്മങ്ങറാക്കും തല്ഫലങ്ങറാംക്കും ഞാ൯ (8281) 
ക്ഷനുമാകുന്നു. ഞാ൯ സകലജ്ഞാനത്തിന്നും സാക്ഷിയാകുന്നു. ഇപ്രുകാരം എ 
ന്നെ അറിഞ്ഞ് അവര് (യോഗീികഠം) സംസാരോപരതിയായ മോക്ഷത്തെ പ്രാ 
പീക്കുന്നു. 

[ശ_സി] യജ്ഞതപസ്സുകട്ടുടെ ഭോക്താവ് ടകായ്യയോപാധികന്__:ത്വം? പഭാത്ഥമായിരിക്കുന്ന 
ॐ १ 

ച് ;) ജ വാത്മാ. സഷ്യഭൂതങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തായും സവ്ൃവലോകമഹേശ്വരനാജുമിരിക്കുന്നപന് കാരണോ 
പാധികന്__:തല്? പദാത്ഥമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മം. ഉപാധികളെ രണ്ടിനേയും നീക്കിക്കളഞ്ഞാംല് 
പിന്നെ ശേഷിക്കുന്നതു കേവലം ചൈതന്യം മാത്രം. അപ്രകാരമുള്ള “തത്ത്വം? പദാത്ഥങ്ങംക്കാ 

[ശ..സ്വ] 1 അവ്യക്തം ॐ@ സ്ധ്ൃലഡ്രപഞ്ചംവരേയുള്ള സകലലോകങ്ങളേക്കാളം മഹത്തമനായും 
സ്വസന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടു സപവ്വത്തേയും ചേഷ്ടിച്ചിക്കന്നവനാഷുമിരിക്കുന്നവന് സ്പവ്വ 
ലോകമഹേശ്വരന്. 

2 സവ്വഭൂതങ്ങളു ടേയും ഹൃദയത്തില് ആത്മത്വേന സ്ഥിരിചെയ്യുന്നവന്. 



14 > 
൫൨൦ അധ്യായം ൧൯൭ 

0} 
അധി ] 0022 22115196 ती9) ഞാന് സത്യമായും ജ്ഞാനമായും അനന്തമായും ചിദാനന്ദൈകരസമായും ൯ 

വ്വിശേഷമായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് എന്നറിഞ്ഞ് “ഇതുതന്നെയാണ് ഞാന്? എന്നി 

ങ്ങിനെ എന്നെ പരബ്രഹ്മമായിത്തന്നെ സ്വാത്മാവുകൊണ്ടു ധ്യാനിച്ച്” വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കു 

ന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്്രായാം 

യോഗശാസ്രരൂ ശ്രികൃഷ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

സംന്യ്യാസയോഗോ നാമ 

പഞ്ചമോധ്ധയ്യായഃ. 

` സന്യാസയോഗമെന്ന അഞ്ചാമധ്യ്യായം 

സ മാവ. 
ത്ത 

ട്ടാ. ക... 

26 # 



2/ € 
(6100० 4000० 

(ശം_ ഭാ) ഇതിന്നു മുമ്പിലത്തെ അധ്യായത്തിന്െറ അവസാനത്തില് 
സമൃശ്ദശഈനത്തിന്ന്' അടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമായ ധ്യാനയോഗം സ്മൂത്രഭൂതങ്ങ 
ഒായിരിക്കുന്ന ചില ശ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ട (അ, ൫. ശ്ലോ. 
൨൨.൨൯). അവയ്ക' ഒരു പ്യാഖ്യാനമെനപോലെയാണ്” ഈ ആറാമധ്യായമാ 
രംഭിക്കപ്പെടുനാത്?. കമ്മം ധ്യാനയോഗത്തിന്നു ബാഹ്യമായ സഹായമാകുന്നു. 
കമ്മങ്ങറാക്കധികാരിയായ ഗഹസ്ഥന്൯ ധ്യാനയോഗാരോഹഞണത്തിന്നു സമത്ഥ 
നാകുന്നതുവരെ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അതിനാല് 
ഭഗവാ൯ കമ്മത്തെ तठ) 5872. 

പൂവ്വപക്ഷം&_വിഹിതകമ്മങ്ങഥം ജീവകാലം മുഴുവന് ചെയ്യുപ്പെടേ 
ണടിയിരിക്കേ ധ്യാനയോഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതുപരെ എന്ന് അവധിയെ കല്ലി 
ക്കുന്നതെന്തിന് ? 

സമാധാനം__ അങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, (ധ്യാന) യോഗത്തെ 
പ്രാപിപ്പാനിച്ഛുയുള്ള മുനിക്കു കമ്മമാണ്” കാരണ (സാധന) മായിരിക്കുന്നതെ 
ന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടി. യോഗത്തെ പ്രാപിച്ചുവ൯ സകലകമ്മങ്ങളേയും 
സന്മയസിക്കുകമാത്രമാണ്? വേണ്ടതെന്നും (അ. ൬. ദ്രോ. ൩) ഭഗവാന് പറയുന്ന 
താകുന്നു. യോഗത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ചുയുള്ളവനും യോഗത്തെ പ്രാപിച്ചുവനും, 
രണ്ടുവകക്കാരും കമ്മവും കമ്മസന്ത്യാസവും (ശമവും) രണ്ടും ചെയ്യേണമെന്നാ 
ണ് അഭിപ്രായമെങ്കില്, എന്നാല് യോഗത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ചുയുള്ളവന്ന് 
( ആരുരുക്ഷുവിന്നു) കമ്മവും യോഗത്തെ പ്രാപിച്ചവന്ന്” (ആരരൂഡന്നു) കമ്മസ 
ന്യാസവും എന്നിങ്ങിനെ വിശേഷിച്ചു വിഭാഗംചെയ്തിട്ടള്ളതിന്ന്: അത്ഥമില്ലാ 
തെയായി ഭവിക്കും. 

പുവ്ൃപക്ഷം_ആശ്രമികളുില് (ധഹസ്ഥന്മാരില്) ഒരുവ൯ യോഗത്തെ 
പ്രാപിപ്പാനിച്ഛുയുള്ളപനായി (ആരുരുക്ഷുപായി!) ഭവിക്കുന്നു. മറെറാരുപ൯ യോ 
ഗത്തെ പ്രാപിച്ചപനായും (ആതരുഡനാഷും) ഭവിക്കുന്നു. എന്നാല് ലേറെ ചി 
ലര് ആരുരുക്ഷുക്കളൂമല്പ, ആത്രുഡന്മാരുമല്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കേ ഇപരെ അ 
പേക്ഷിച്ച്' ആരുരുക്ഷു, ആത്രൂഡന്൯. എന്നു വിശേഷിച്ചു വിഭാഗിക്കുന്നതു യുക്ത 
മായിരിക്കുന്നു. 1 

സമാധാനം_അതും ശരിയല്ല; പന്തെന്നാരു, (൩൬൨൧൦ അ. ന്പവാം 
ദ്ര്രോകത്തില്രു) “തസ്യൈവ” (അവന്നുതന്നെ) എന്ന വചഈനത്തേഷും യോഗാര്രു 
(ആര നം രല അനി രാരി കമ്മവും ഒന്നിച്ചു്” അനുഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാലേ തല്ഫലസി ദ്ധിയുണ്ടാവുകയുള്ള എന്നു. 

വ്യവഹരിക്കുന്ന സമുച്ചുയവാദിയാണ് ഇവിടെ പുവ്ൃപക്ഷക്കാരന്. 
1; ആരുരുക്ഷൃവല്ലാത്തവനെ അപേക്ഷിച്ചു്” ആരുരുക്ഷ്യ എന്ന വിശേഷണം അവന്നു യോഗാ 

രോഹണകാരണം കമ്മം, അപ്രകാരംതന്നെ ആരൂഡനല്ലാത്തവനെ അപേക്ഷിച്ചു ആരൂഡന് 
എന്ന വിശേഷണം അവന്നു യോഗഫലപ്രാഫ്ഠിക്കു ശമം (സന്യാസം) കാരണം; ഇങ്ങിനെ. 
വിശേഷണവിഭാഗം യുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പൂവ്വപക്ഷക്കാരന്െറ അഭിപ്രായം. 
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100}? എന്നതില് വീണ്ടും യോഗ്പദത്തേയും, പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്, 

ആദ്യം ആരുരുക്ഷുവായിരുനാവ൯തന്നെ യോഗാരൂഡ്ധനായാല് പിന്നെ അവ൯ 

കമ്മസന്യാസത്തെത്തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും, കമ്മസന്യാസം യോ 

ഗഫ്ഥലത്തിന്നു കാരണമാകുന്നുവെന്നും. ആകുന്നു ഭഗവാന് ഉ.പദേശിച്ചിരിക്കുന്ന 

തിനെറ താല്പയ്യും. അതിനാല് ജീവപയ്യുന്തം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതായി യാതൊരു 

കമ്മവൃമില്ലെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. 

ഇവിടെ (൬൨൧മധ്യായം 02.59 ൩൮. ദ്ര്രോകങ്ങളില്) യോഗ്ഭൂംശത്തെ 
പ്യററിയും പറയുന്നുണ്ട്. ന൨ഠമധ്യായത്തില് ഗഹസ്ഥനനാണ് കമ്മയോഗം 

വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കില്, അവന്, യോഗത്തില്നിന്നു ഭൂഷ്ടനാണെന്നു 

വരികിലും തന്നിമിത്തം ഒരിക്കലും തീരെ നഷ്ടനാവുകയില്ല. എന്തെന്നാല്, 

അവന് കമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. നിത്യമായിട്ടുളളതോ ८00) 

മായിട്ടുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടാല് അതു നിശ്ചയ 

മായി തല്ഫലത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്നാല് അവയ്ക്കു” മോക്ഷഫലത്തെ 

ഉണ്ടാക്കുവാന് കഴികയില്ല. എന്തെന്നാല്, മോക്ഷം നിത്യമാകയാല് ഒരു ക 
മ്മംകൊണ്ട' അതു സാഭ്ധ്യമാകുന്നതല്ല. നിത്യകമ്മങ്ങറഥം (നിത്യനൈമിത്തിക 

കമ്മങ്ങറം) പേദപ്രമാണങ്ങളായി അദിയപ്പെടുന്നതിനാല് അവയും സ്വഫല 

ത്തോടുകൂടിയിരിക്കണമെന്നും. അല്ലെങ്കിതം, പേദം നിഷ്ണ്ുയോജനമാണെന്നു ക 
ല്ലിക്കേണ്ടിപരുമെന്നും., നാം ഇതിന്നു മുന്പില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. (ശം. ഭാ. ആ. 

ത്. ശ്ലോ. ൧൮) ഗൃഹസ്ഥന് കമ്മം ചെയ്യകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ്ചം അവന് രണ്ടു പ്ര 

കാരത്തിലും (ഉ ഭയ) ഭൂഷ്ടനാണെന്നു പറവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, കമ്മം 

ചെയ്യുമ്വോറം ഭൂംശം ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല. 

പുവ്യപക്ഷം_കമ്മങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരാപ്പുണമായി ചെയ്യുപ്പെട്ട. അ 
തിനാല് കമ്മം ചെയ്തുവനില് തല്ഫലമുണ്ടാകുന്നതല്ല. 

സമാധാനം__അതങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാത്, കമ്മങ്ങഥം ഈശ്വര 

നിത അച്ല്യിക്കപ്പെട്ടാത അവ അധികഫലത്തെ ഉ.്ഭാക്കുന്നു. 

പൂവ്ൃവപക്ഷം__അതു മോക്ഷസാധനമായി ഭവിക്കുമായിരിക്കാം. യോഗ 

ത്തോടുകൂടി ഒരുവന് ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ ഈശ്വരങ്കലള്ള അപ്പുണം മോക്ഷ 

ത്തിന്നായിട്ടല്ലാതെ അന്ൃഫലത്തിന്നായി ഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അപ൯ യോ 

ഗത്തില്നിന്നു ഭൂഷ്ടനാണുതാനും. അപ്പ്പോഠം അങ്ങിനെയുള്ളവന്൯ നഷ്ടനാകു 

മെന്നു ശജിപ്യാനവകാശമുണ്ട് . 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്. ഏകാകീ യതചിത്താ 

0202 (അ. ൬ ദ്രോ. ൧൦, ബ്രേഹ്മചാരിവ്രുതേ സ്ഥിതഃ? (അ. ൬. ദ്രോ. ൧൪), 

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു സവ്യകമ്മസന്യയാസമാണ് ലിധിക്കപ്പെ 

ടടിട്ടള്ളത്. ധ്യാനകാലത്തില് സ്ട്രിയുടെ സഹായമാവശ്യമില്ല. അതിനാലാ 

ണ് ഏകാകീത്വം വിധിക്കപ്പെടിട്ടള്ളത്. ശൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച്” “നി 
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ഛരാശിരപരിഗ്രഹഃ (അ. ൬. ദ്രോ. ൧൧) എന്ന വചനവും യോജിക്കുന്നില്ല; രണ്ടു 
വിധത്തിലും ഭഷ്ടനാകുമോ ( അ. ൬. ദ്രോ. ൩൮) എന്നു ചോദ്യവും യുക്തമാവു 
കയില്ല. 

പഎവ്വപക്ഷം__“അനാശ്രിതഃ കമ്മഫലം? (അ. ൬. ९६29. ൧) എന്ന ദ്രോ 
കത്തില് കമ്മികററാക്കാണ് (ധഹസ്ഥഡന്മാക്കാണ് സന്യയാസിത്വവും യോഗി 
ത്വവും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളതെന്നും, കമ്മികളല്ലാത്തവക്കം നിരഗ്നികറംക്കും അ 
വ പ്രതിഷേധികപ്പൈട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.. 

സമാധാനം__അതങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, സ൨ാമധ്യായം ഒ 
ന്നാം ദ്ര്രോകംകൊണ്ടു കമ്മത്തിലുള്ള ആസക്തിയുടെ സന്പ്യാസത്തെയാണ് സ്ത 
തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്മം ധ്യാനയോഗത്തിന്നു ബാഹ്യയമായിട്ടൊരു സഹായ 
മേ ആവുകയുള്ള. കേവലം നീരഗ്നിയും അകമ്മിഷും മാത്രമല്പ സന്യാസിയും 
യോഗിയഷുമായി ഭവിക്കുനതെന്നും. ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ മനുഃശുദ്ധിക്കായി ക്കൊ 
ണ്ടു കമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിഷ്ടംകൂടി ഒരു സന്യാസിയും യോഗിയുമായി ഭപി 
ക്കുന്നുവെന്നും, 2.88. താല്പയ്ുത്തോടുകൂടിയാണ്ി അതില് കമ്മിഷെ സ്തൃതിച്ചിരി 
ക്കുന്നത്. അതു കൂടാതെ. ഒരു വാക്യത്തില്ത്തനൌെ കമ്മഫലത്തിലുള്ള സക്തി 
യുടെ സസ്ത്യാസത്തെ സ്തരതിക്കുകയും, നാലാമത്തെ ആശ്രമമായ സ ന്യാസത്തെ 
പ്രതിഷേധിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നതു യുക്തമല്ല. ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണം. ഇ 
തിഹാസം, യോഗശാസ്രൂം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പ്രമാണങ്ങളില് വിധിക്കപ്പെട്ടി 
388. നിരഗ്ധിയായും അകമ്മിയായുമുള്ള പരമാത്ഥസന്്യാസിയുടെ പ്രസിഭ്ധമാ 
യ സന്മ്യാസിത്വത്തേയും യോഗിത്വത്തേയും ഭഗവാന് ഒരിക്കലും പ്രതിഷേധി 
ക്കുകയില്ല. നാലാമാശ്രമത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നപക്ഷം, അദ്ദേഹംതന്നെ “സ 
വ്യുകമ്മാണീി മനസാ സംസ്ൃസ്യ?, “നൈവ കുവ്വുന്ന കാരയന. “ആസേ മൌനീ 
00006040 യേന കൌ ചില്, “അനികേതഃ സ്ഥിരമതിദാ., “വിഹായ കാമാ൯ 

8 "00209 പൃമാംശ്ചരതി 0०१००82) “സവ്യാരംഭപരിത്യാഗീ? എന്നിങ്ങിനെ 
അവപിടപിടെ ഉ പദേശിച്ചിട്ടള്ള സ്വവചനത്തിന്നു വിരോധമായി പറയേണ്ടിപ 
ഛം. അതിനാതം, യോഗാരോഹഞത്തിന്നിച്ഛുയുള്ളവനും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ 
സ്വികരിച്ചുപനുമായ മുനി അശഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളെ ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ 
ച്ചെയ്യുന്നുവെങ്കില് ആ ഷംമ്മങ്ങറം മനുഃശുദ്ധിദ്വാരേണ അവന്െറ യോഗാരോ: 
ഹഞണത്തിന്നു സാധനമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. 

അതിനാലാണ് അപ൯ സന്യാസിയുമാണ്” യോഗിയുമാണ്” എന്നു 
+} ക്കപ്പെടുനനത്. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. അനാശ്രിതഃ കമ്മഫലം കായയും കമ്മ കരോതി യഃ 
സ സംന്യാസി ച യോഗീ ച ന നിരഗ്ിന്ന ചാക്രീയഃ. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

കമ്മഫലം--കമ്മഫലത്തെ, അനാശ്രിതഃ-അപേക്ഷിക്കാതെ (ആശ്രയിക്കാത്തവനാ 
യി) കായ്യും കമ്മടകത്തവൃകമ്മത്തെ (നിതൃനൈമിത്തികാടിവിഹിതകമ്മത്തെ), യഃ കരോ 



2. 1 
൬.0൦ അധ്യായം ൨0൧ 

[1 

തി-എവന് ചെയ്യുന്നുവോ, സഃ-അവന്, 0७०त>]0तषठ} ച 1-സംന്്യാസിയും, യോഗീ ച 

യോഗിയും, (ഭവതി) ആകുന്നു. നിരഗ്നിഃ നടഅഗ്നിയെ ഉപേക്ഷിച്ചവനുമല്ല; അക്രിയഃ ച 

നര്ംകമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവനുമല്പ. 

കമ്മഫലത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ വിഹിതകമ്മത്തെ എപന്൯ ചെയ്യുന്നു 
വോ അവന് സന്യാസിയും യോഗിയുമാകുന്നു. അഗ്നിയെ ഉപേക്ഷിച്ചവന് (മാ 
തരം) സന്്യാസിയല്പ. കമ്മത്തെ ഉ.പേക്ഷിച്ചപന് (മാത്രം) യോഗിയുമല്ല. 

(ശം_ ഭാ) കമ്മഫലത്തില് തൃഷ്ണുയോടുകൂടിയവ൯ കമ്മഫലത്തെ ആശ്ര 
യിക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടപ൯ തദ്ധിപരീതനാകുന്നു. 

അവന് കമ്മഫലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം കമ്മത്തെ അശ്രയിക്കാ 

തെ യാതൊരുവനാണ് കാമ്യകമ്മങ്ങറംക്കു വിപരീതമായും നിത്യം ചെയ്യുപ്പെ 
ടേണ്ടതായുമിരിക്കുന്ന അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങിനെയുള്ള 
വ൯ അന്യകമ്മികളേക്കാഠം വിശിഷ്ടനാകുന്നു. ഈ അത്ഥത്തെ വിശദമാക്കുന്ന 
തിനാണ് അവന്: സന്യാസിയുമാണ് യോഗിയുമാണ്” എന്നു ഭഗവാൻ പറയു 
ന്നത്. സന്യ്യാസമെന്നതു പരിത്യാഗമാകുന്നു. അതാക്കുണ്ടോ അവന് സ ന്യാ 
സിയാകുന്നു. യോഗമെന്ാതു ചിത്തസമാധാനമാകുന്നു. അതുള്ളപന് യോഗി 
യൃമാകുന്നു. ഇവന് ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളോട്ടകൂടിയപനാണെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാ 
കുന്നു. അല്ലാതെ കേവലം നിരഗ്നിയും അക്രിയനും മാത്രമാണ് സന്യ്യാസ്ധിയും 
യോഗിയും (ആയി ഭവിക്കുന്നത്) എന്നു വിചാരിപ്പാ൯ പാടില്ല. 

$ )) 5] 6) 5) <) 

കമ്മാംഗ്ഭതമായിരിക്കുനന അഗ്നിയെ 2 6० 1585) 9 | 017 നിരഗ്നി. അ 
ഗ്നിയുടെ അപേക്ഷയില്ലാത്ത തപോദാനാദികമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാത്തവ൯ അക്ര 
യ൯. 

ൽ റി ७ त 1 ളി ളി റ റി പൂവ്വപക്ഷം__ശ്രുതിം സ്മൃതി, യോഗശാസ്ത്രുംം ഇവയില് നിരഗ്നിയും അക്രിയനുമായിട്ട 
ള്ളവന്നാണല്ലോ. സസ്ത്ാസിത്വവും യോഗിത്വവും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, 
അഗ്നിയുള്ളവനും കമ്മിയുമായവന്നാണ് സന്പ്യാസിത്വവും യോഗിത്വവുമെന്നിങ്ങിനെ അപവ്രസിദ്ധമാ 

യി ട്ടുള്ളതിനെ എങ്ങിനെയാണുപദേശിക്കുന്നത് ? 

സമാധാനം__അതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല്, ആ രണ്ടു പദങ്ങളുടേയും (സന്യാസി 

ത്വത്തിനേറയും യോഗിത്വത്തിനന്േറയും) ഗുണവുൃത്തികൊണ്ടു മാത്രമാണ് കമ്മിയായവന് സന്യാസിയു 
മാണ് യോഗിയുമാണ്' എന്നു പറഞ്ഞത് . എങ്ങിനെയെന്നാല്._കമ്മഫലസക്കല്പത്തെ സ നൃസിക്കു 
ന്നതുകൊണ്ട്' അവന്നു സസ്യാസിത്വവും, യോഗാംഗമായി കമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ചിത്തവിക്ഷേ 
പത്തിന്നു ഹേതുവായ കമ്മഫലസകഭംംല്ലത്തിന്െറ പരിത്യാഗംകൊണ്ടും അവന്നു യോഗിത്വവും, സി 
ദ്ധിക്കുന്നു. അവന്നു സന്യാസിത്വവും യോഗിത്വവും ഗൌണമായിട്ടു മാത്രമാകുന്നു. അല്ലാതെ, അ 

1 [ശ_സ] കമ്മഫലകാമനാപരിത്യാഗരൂപമായ സന്യാസത്തോടുകൂടിയവനാകയാല് അവന് സ 

ന്യാസിയാകുന്നു. 

2. കമ്മയോഗത്തില് ചിത്തസമാധാനത്തോടുകൂടിയവനാകയാല് അവന് യോഗിയഷുമാകുന്നു. 

8 116) 0 ;] ടി] # ിരഗ്നി റ ം ഇവിടെ അവധാരണപദംകൂട। ഇങ്ങിനെ വായിക്കണം. നരഗ്നിരേവ സംന്യാസീിത് 

നം അക്രിയ ഏവ യോഗീതി ച നംനിരഗ്നിതന്നേ സസന്യാസിയാവുകയുള്ള എന്നില്ല 

അക്രിയന്തന്നേ യോഗിയഷാവുകയുള്ള എന്നമില്ല. 



ക്കി 

^ 00. ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

വന് പരമാത്ഥസന്യാസിയോ യോഗിയോ അല്ല. ഈ അത്ഥത്തെ വിശദമാക്കന്നതിന്നായി പഠ 

യുന്നു__ 

൨. യം സം്മ്യാസമിതി പ്രാഹുയ്യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ 
ॐ) 

ന ഹൃസംന്ൃസ്തസംകല്ലോ യോഗ് ഭവതി കശ്ചന. 

ഹേ പാണ്ഡവ അല്പയോ അജജ്ുന, യം-യാതൊന്നിനെ, സംന്യാസം ഇതിട:സ 

സ്യാസമെന്ന് , പ്രാഹുഃടശ്രേഷ്ടമായി പറയുന്നുവോ, തം-അതിനെ, യോഗം (ഇതീ)ടയോഗ 
[8] ] ററ റി റി റ © ~~ മെന്ന്, വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും. ഹിടഎന്തെന്നാല്, അസംന്ൃസ്തസംകല്ലഃ--സകലസങ്ല്ല 

ങ്ങളേയുമുപേക്ഷിക്കാത്ത, കശ്ചന-:ഒരുവനും, യോഗീടയോഗിയായിം ന ഭവതിടഭവിക്കു 

ന്നില്ല. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യാതൊന്നിനെയാണ് സന്യ്യാസമെന്ന പറയുന്ന 

ത്, അതുതന്നെയാണ് യോഗം എന്നറിഞ്ഞാലും. എന്തെന്നാല്, സകലസ 
प 5) റ 1) 

9 & {69562 ०० ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരുവനും യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. 

(ശം_ഭാ) സവ്ൃകമ്മങ്ങളുടേയും തല്ഫലസഹിതമായിട്ടുള്ള പരിത്യ ാഗ 

മാകുന്നു പരമാത്ഥസന്യാസം. യാതൊന്നിനെയാണ് പരമാത്ഥസന്യാസമെ 

ന്നു ശ്രുതിസ് മൃുതികളില് അറിവുള്ളവര് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ക 

മ്മാനുഷ്ടാനലക്ഷണമായ യോഗവും എന്നറിഞ്ഞാലും. ഇവിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു 

പുയവ്യപക്ഷം ജധിച്ചേയ്കരാം._പ്രവൃത്തിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗത്തിന്നും 

അതിന്െറ വിപരീതമായ നിപ്പത്തിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന പരമാത്ഥസന്യാസ 

ത്തിന്നും തമ്മില് ഫഎഎപ്രകാരമുള്ള സാമ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചാണ്” പറഞ്ഞത് ? 

__ഇതീന്നു സമാധാനമായി നാം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:__കമ്മയോഗത്തിന്നു പ 

രമാത്ഥസന്യാസത്തോടു കത്തൃദ്വാരകമായ (കത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചു) സാദ 

ശ്യമുണ്ട്. എന്തെന്നാല്, പരമാത്ഥസന്മ്യാസിയായവ൯ സവ്യകമ്മങ്ങളേഷും 

സാധനസഹിതം ത്ൃജിക്കുന്നതോടുകൂടി സവ്ൃകമ്മവിഷയമായും തല്ഫലവിഷ 

യമായുമിരിക്കുന്ന സങ്കല്പത്തേയും__കമ്മംചെയ്ത്ാനുള്ള = 2. 29 = കാരണമായി 

രിക്കുന്ന സജല്പത്തേയും.._തൃജിക്കുന്ന. അതുപോലെതന്നെ കമ്മയോഗിയും, 

കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഫലവിഷയമായ സങ്കല്പത്തെ ത്യജിക്കുന്നു. ഈ 

അത്ഥത്തെ വിശദമാക്കുന്നതിന്നു ഭഗവാന് (താഴെ പറയുന്ന വാക്യത്തെ) പറ 

യുന്നു__ന ഹി........ _ഫലവിഷയമായ സജല്ലത്തെ സന്മ്ൃയസിക്കാത്ത ഒരു ക 

മ്മി ഒരിക്കലും മനസ്സുമാധാനത്തോടുകൂടിയ യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നതല്പ. എ 

ന്തെന്നാല്., ഫലസകങ്ല്പമാണ് ചിത്തവിക്ഷേപത്തിന്നു ഹേതു. അതിനാല് 

ഏതൊരു കമ്മയോഗിയാണ് ഫലസങ്ല്പത്തെ സന്ൃസിച്ചിട്ടുളളത് അപ൯ 

സമാധാനത്തോടുകൂടിയ യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ വിക്ഷിപ്പചിത്ത 

നായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാല്, ചിത്തവിക്ഷേപത്തിന്നു ഹേതുവായ ഫ 

ലസങ്കലത്തെ അവന് ത്യ 2 } 98012. ഇതാണ് ഈ റ്റ്രോക ത്തിനെറ അഭി 

പ്രായം. ഇങ്ങിനെ, കമ്മയോഗത്തിന്നും പരമാത്ഥസന്്യാസത്തിന്നും തമ്മില് 

കത്തൃദ്പാരകമായ സാദൂൃശ്യത്തെ (സന്ധ്യാസസാമാന്ദ്യത്തെ) അപേക്ഷിച്ചു ഭഗ 



2, 
൬൦ അധ്യ യം ൨0൩. 

വാന് “ഹേ പാണ്ഡവ. യാതൊന്നിനെ സന്യയാസമെന്നു പറയുന്നുവോ അതുത 

ന്നെയാണ് യോഗം? എന്നിങ്ങിനെ കമ്മയോഗകത്തെ സ്തൃതിക്കുന്നതിന്നാണ് ആ 
१] നി ടി 

തിന്നു സന്്യാസത്വം പറഞ്ഞത്. 

ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കമ്മയോഗം ധ്യാനയോഗത്തിന്നു ബാഹ്യമായ സാധനമായി ഭ 
0 () 

വിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ അതിനെ (കമ്മയോഗത്തെ) സസ്്സത്വേന സ്തൃതിച്ചിട്ടു ഭഗവാന് ഇപ്പോഠം 

കമ്മയോഗം ധ്യാനയോഗത്തിന്നു സാധനമാണ് എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു__ 

൩. ആരുരുക്കോമ്മുനേയ്യോഗം കമ്മ കാരണമുപച്യതേ 

യോഗാരൂഡസ്പയ തസ്യൈവ ശമഃ കാരണമുച്യതേ. 

യോഗംടജ്ഞാനയോഗകത്തെ (സമൃശശനനിഷ്ണയെ)ം ആരുരുക്ഷോടടപ്രാപിപ്പാനി 

ച്ഛയുള്ള, മുനേഃ1ടയോഗിക്ക്', കമ്മ--കമ്മയോഗം, കാരണം ഉച്ചുതേട(ചിത്തശുഭ്ധികരമാക 

യാല് ജ്ഞാനപ്രാഫ്ിക്ക് ) കാരണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. യോഗാരൂഡസു) തസ്യ ഏവം 

ഇ്ഞാനയോഗകത്തെ പ്രാപിച്ച അവന്ന്” (ആ ജ്ഞാനനിഷ്ണന്ന് ) തന്നെ, ശമഃ3--ചിത്തവി 

ക്ഷേപത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മത്തിനെറ ० 155}, കാരണം-(ജ്ഞാനപരിപാകത്തിന്നു) കാ. 

രണമെന്ന് , ഉ.്യതേ-പറയപ്പെടുന്നു. 

ജ്ഞാനയോഗകത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ഛുയുള്ള യോഗിക്ക്” (ജ്ഞാനപ്രാപ്പി 

ക്ക് ) കമ്മയോഗം (ചിത്തശുദ്ധിദ്വാരേണ) കാരണമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നുംം 

ജ്ഞാനയോഗകത്തെ പ്രാപിച്ച ആ മുനിക്കുതന്നെ കമ്മോപരമമായ ശമം (ജ്ഞാ 

നപരിപാകത്തിന്ന് ) കാരണമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നും, പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) ആരുരുക്ഷയഃ-യോഗത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ഛുയുള്ളവന്൯ം അനാരൂ. 

ഡ്ഥ൯__ധ്യാനയോഗത്തിലിരിപ്പാ൯ ശക്തിയില്ലാത്തവന് എന്നത്ഥം. അനാ 

രൂഡ്ധനായ മുനിക്ക് __കമ്മഫലത്തെ സന്ൃസിച്ചവന്ന് __കമ്മം തല്പ്രാപ്ലീ 

ക്ക് (ധ്യാനയോഗപ്രാപ്തിക്ക് ) കാരണമായി (സാധനമായി) ഭവിക്കുന്നു. എ 

ന്നാല് യോഗത്തെ പ്രാപിച്ചു ആ മുഷ്ിക്കുതന്നെ സവ്യകമ്മങ്ങളില്നിന്നുള്ള നി 

വൃത്തിയായ ഉപശമമാണ് യോഗാരൂഡത്വത്തിന്നു & കാരണമായി പറയ 

പ്പെടുന്നത്. കമ്മങ്ങളില്തുനിന്നു നിവത്തിച്ചു വരുന്തോറും ജിത്േതേന്്രിയനും 

നിരായാസനുമായ അവനെറ ചിത്തം സമാധിയിലുറച്ചുറച്ചു വരുന്നു. അ. 

പ്പോഠം അപ൯ വേഗത്തില് യോഗാരരൂഡഥനായി ഭവിക്കുന്നു. പ്യാസമഹഷി മ 
ഹാഭാരതത്തില് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു ॥ 

८560209 342० ബ്രാഹ്മണസ്യ്യാസ്തി വിത്തം 

യഥൈകതാ സമതാ സത്ൃയതാ ച: 

ശിലം സ്ഥിതിദുണ്ഡനിധാനമാജ്ജവം 
त 

തതസ്മുതശ്ചോപരമഃ ക്രിയാഭ്യഃ--ഐക്യബൃഭ്ധി > സകലത്തിലും സ 

[ശ_സി] 1 4ഗൃഹസ്ഥഃ സ്്ിയമദ്വഹേല്? എന്ന സ്ത്രായപ്രകാരം അവന്നു ഭവിഷ്യയത്സന്യാസിത്വത്തെ 
9 ലി] ७। ; ] $] ५] ത | 0 റി 1! സ്വീകരിച്ചാണ് സസ്ത്യാസിത്വം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് __ഭവിഷ്യയന്മുനിയായവന്ന്' എ. 

ന്നത്ഥം. 

4 ബ്രഹ്മത്തില് ® &000.1) 399 11588 നാമരൂുപങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതു ശമം. 

(ആ) & സവ്ൃകമ്മനിവൃത്തിയിങ്കല് പ്യ്യാപാരമില്ലായ്്കുയാല് സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാധീന. 
പ്പെടുന്നു. അപ്പ്പോളണ്ടാകുന്ന മനസ്സമാധാനത്തിലാണ്' യോഗാരൂഡത്വം സിദ്ധിക്കുന്നത്. 



. ന 
൨0൪ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

മത്വദശനം, സത്യം, ശീലഗുണം. സ്ഥൈയ്യും, നിരുപദ്രവം, അവക്രതം, കമ്മ 
() റി] " > റ] (9 > ങ്ങളില്നിന്നുള്ള ഉപരമം, ०0119) 01 തുല്യമായിട്ട' ഒരു ബ്രാഹ്മണന്നു വേറെ 

ഒരു ധനവുമില്ല.? (ശാന്തിപവ്മം ൧0൫. ൩൮.) 

എപ്പോഴാണ് ഒരുവന് യോഗാര്രൂഡനാകുന്നത്'? പറയുന്നു -- 

൪. യദാ ഹി നേന്ര്രിയാത്േഥേഷ] ന കമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ 
സ്പ ൽ സപ 2 | ट 2 (റ ५ വ്വൂസംകല്പസംന്യാസി യോഗാരൂഡസ്തദോച്ചുതേ. 

യദാ-എപ്പ്യോഠം, സവ്വസംകല്ലസംസ്യാസീി--ഭോഗവിഷയമായും കമ്മവിഷയ 

മായുമുള്ള സകലസകങ്കല്പങ്ങളേയും സന്മൃസിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്, ഇന്ദ്രിയാത്ഥേഷു--വിഷ 

'യങ്ങളിത, ന അനുഷജ്ജതേ-ആസക്തിയെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ, കമ്മസു ന-കമ്മങ്ങളിലും 

ആസക്തിയെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ, തദാടഅപ്പ്യോഠം, യോഗാരൂഡഃ-യോഗാരൂഡനെന്ന്, 

ഉച്യതേ ഹിദടപറയപ്പെടുന്നു. 

ഒരുവ൯ എപ്പ്യോം സകലസങല്പങ്ങളേയും സന്ൃസിച്ചു വിഷയങ്ങ 

51619 കമ്മങ്ങജിലും ആസക്തിയെ ചെയ്യുന്നില്പയോ അപ്പോറം അവന യോ 

ഗാര്രൂഡ്ധന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) എപ്പ്യോം യോഗിയായവന് മനസ്സിനെ സമാധിയില് വെച്ചു 

കൊണ്ടു ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളില് ആസക്തിയെ ചെയ്യുന്നില്പയോ, എപ്പോഠം 
1) 

അവ൯ നിത്യമായോ നൈമിത്തികമായോ കാമ്യമായോ പ്രതിഷിദ്ധമായോ ഉ. 
# + 

കള സകലകമ്മങ്ങളേയും, പ്രയോജനം കാണാഷ്ക്ുയാല്, ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു വി 
9) 5) 

ചാരിക്കുന്നില്ലയോ, ഇഹലോകസംബന്ധമായും പരലോകസംബന്ധമായും ഉ. 
1) ് ] 

ളള വിഷയങ്ങളില് ഇക്ഛൂ്ക് കാരണമായ സകലസകങ്കല്പങ്ങളേയും എപ്പ്യോഠം 
ളി 1} 9] അവന് സന്ൃയസിച്ചിരിക്കുന്നപോ അപ്പോം അവന് യോഗാരൂഡ൯__യോഗ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചുവ൯__എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. “സവ്ൃസങ്കല്പസംന്യാസി? എ 

ന വചനംകൊണ്ടു സകലകാമങ്ങളേഷയും സകലകമ്മങ്ങളേയും സന്്യസിക്കേ 

ണ്ടതാണെന്നത്ഥമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, സകലകാമങ്ങളും സങ്കല്പത്തില് 

നിനാണുണ്ടാകുനാത്:_“സംകല്പമൂലഃ, കാമോ വൈ യജ്ഞാഃ സംകല്പസം 

ഭവാഃ--കാമം സങ്കല്പത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങളും സഭല്പത്തില്നിന്ന 

ത്അഭവിക്കന്നു.? (മനു. ൨. ൩) 
5] 

കോമ ജാനാമി തേ മൂലം സങ്കല്ലാത്ത്വം ഹി ജായസേ 

യ ത്വാം സജല്പയിഷ്യാമി തേനമേന ഭവിഷ്യസി-അല്പയോ ഇ 

ച്ഛേം നിന്െറ മൂലം എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. നി സജല്ൃത്തി 

തനിന്നുണ്ടായതാകുന്നു. ഞാന് നിന്നെ സഭല്ലി ക്കുകയില്ല. അ പ്പ്യോഠം നി ഇല്ലാ 

താകും? (മ. ഭാ. ശാന്തിപവ്വം. ൧൭. ൨൫.) ഇത്യാദി സ മൃതിപാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു 

സവ്വകാമപരിത്യാഗത്തില് സവ്ൃകമ്മസന്യാസം സിദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു 
[4 1] 0 1] 0 ~ भे ത ത് ;] ५ >) 2१ 2 ˆ) | ഡയ ൭ 

# [ശ_സ്വ “വിജാനന്വിദ്വാ൯ ഭവതേ നാതിവാദി ആത്ധക്രഡ ആത്മരതി ക്രിയാവാ൯ 
‡) റി യൂള , റി പ്ര വ റൂ റി 2 നി തി 0 ८ ;) % 

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിപ്രസിദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നതിന്നാണ്' “ഹി? ശബ്ദം. 



ന൬൨ാം അധ്യായം ൨0൫ 

¶ ) 1 9) ¶ വരുന്നു. “സ യഥാകാമോ ഭവതി തല്ക്രതുഭവപതി, യല്ക്രതുഭവതി തല്കമ്മ 
५ 9) കുരുതേം.അവന് ഏതിനെ ഇച്ഛിക്കുന്നപോ അതിനെ ചെയ്യേണമെന്നു നിശ്ച 

४) റി ിശ്ചയി 2 റി ट ര്. ठ. ൫ യിക്കുന്ന. ഏതിനെ 01० (८1९२) 158 01726049 അതിനെ ചെയ്യുന്നു. (ബ്ല. ഉ. ©. ©. ®) 
ന്ന 9) ^ 2 | (६ | 2 വ്യ 1] എന്ന ശ്രുതിവാക്യംകൊണ്ടും, ०९,७)81)} കുരുതേ കമ്മ തത്തല് കാമസ്യ ചേഷ്ട 

¢ തംഒരുവന്൯ എന്തെല്ലാം കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം കാമചേഷ്ടിത 
;) റ മാകുന്നു.” എന്ന സ് മൂതിലാക്യംകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും അതുതന്നെ സാധിക്കു 

012. സവ്വസങ്കല്പങ്ങളേയും സന്മൃസിക്കുന്ന ഒരുവന്നു പീന്നെ ചലിപ്പാ൯പോലും 
പാടില്ലാതാകുന്നു. അതിനാല് “സവ്വസങ്കല്പസംന്യാസി? എന്ന വചനംകൊണ്ടു 
സകലകാമങ്ങളേയഷയും സകലകമ്മങ്ങളേഷും തൃവജിക്കേണമെന്നാകുന്നു ഭഗവാനെറ 

അഭിപ്രായം. 

എപ്പോഴാണ് ഒരുവന് യോഗാര്രൂഡനാകുന്നത്” അപ്പ്പോഠം അവനാല് ആത്മാ അനത്ഥസമൃ 
ഹമായിരിക്കുന്ന സംസാരത്തില്നിന്നു തന്നെത്താന് ഉഭ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് _ _ ̀ 

൫. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനമവസാദയേല് 
) 

ആത്തൈവ ഫ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്തമൈവ രിപൃരാത്മനഃ. 

ആത്മനാ-തന്നാല് (വിവേകത്തോടു കൂടിയവനാല്), ആത്മാനംടതന്നെ (ആത്മാ 

വിനെ), ഉദ്ധരേല്-(സംസാരത്തില്നിന്ന് ) കരയേററണം. ആത്മാനം-ആത്മാവിനെം 

ന അവസാദയേല്-അധോനയിപ്പിക്കരുത് (നശിപ്പിക്കരുത്). ഹിംഎന്തെന്നാത്, ആ 
ത്മന$ടതനിക്ക് (ആത്മാവിന്ന് )9 ആത്മാ ഏവാ-താന്തന്നെ (ആത്മാതന്നെ), ബന്ധുഃഭ 

ബന്ധു (ഉപകാരകന്); ആത്മനഃടതനിക്ക്” (ആത്മാവിന്ന് ), ആത്മാ ഏവടതാ൯തന്നെ 

(ആത്മാതന്നെ), രിപുഃടശത്രു (അപകാരക൯.. 

ഒരുവന് വിവേകത്തോടുകൂടിയ മനസ്സുകൊണ്ടു തനെറ ആത്മാവിനെ 
സംസാരത്തില്നിന്നു കരയേററണം. (അ ല്യാതെ) ആത്മാവിനെ അധോനയി 
പ്പിക്കരുത്. എന്തെന്നാല്, തനിക്ക്” (തന്െറ ആത്മാവിന്ന്”) താ൯തന്നെയാ 
ണ് ബന്ധു. തനിക്കു (തന്െറ ആത്മാവിന്ന്) ശത്രംവും താ൯തന്നെയാകന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഒരുവന് സംസാരസമുദ്രത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാവി 
നെ താ൯തന്നെ കരയേററണം. യോഗാരൂഡ്ധയതയെ പ്രാപിപ്പ്ിക്കണമെന്നത്ഥം. 
ആത്മാവിനെറ ഗതിയെ കീഴ് പ്പോട്ടാക്കരുത്. എന്തെന്നാല്. ആത്മാതനെ 
യാണ് ആത്മാവിനെറ ബന്ധു. സംസാര(സമുദ്ര)ത്തില്നിന്ന മോചി പ്പിക്കു 
വാ൯ ആത്മാവിന്ന് അന്യബസ്ധുപില്ലം നിശ്ചയം. ബന്ധുപാണെന്നു പറയു 
1201८ മോക്ഷമാഗ്ഗത്തില് ശത്രംവാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, ബന്ധത്തിന്നു ഹേതു 
വായ സ്നേഹം മുതലായതിന്ന് അവന് പാത്രമാകുന്നു. അതിനാലാണ് ആ 
ത്മാതന്നെ ആത്മാവിനെറ ബന്ധു ഫഎന്നുറ പ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്. അപ്രകാരംത 

ന്നും ആത്മാതന്നെയാണ് ആത്മാവിനെറ ശത്രംവും. ബാഹ്യയമായിട്ടുള്ള അ 

# [ശ_സ] സംസംരടൂദഃഖത്തില് നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു നിരതിശയമോക്ഷസുഖത്തോടു ബന്ധി 
പ്പിക്കുന്നവന് ബന്ധു. 
പ റ ॥ 

4 '( # 
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സൃശത്ര.വിനെ ഉ ഞഅാക്കുന്നതും ആത്മാതന്നെയാണ്. അതിനാല് ആത്മാവി 

ന്ന് ആത്മാതന്നെ ശത്രംവാകുന്നു എന്നുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും യുക്തംതന്നെ. 

ആത്മാതന്നെയാണ് ആത്മാവിനെറ ബന്ധുവെന്നും. ആത്മാതന്നെയാണ് ആത്മാവിന്െറ 

८०@ 901072० പറഞ്ഞു. എന്നാല്, എന്തു ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ആത്മാവാണ്” ആത്മാവിന്െറ 

ബന്ധുവാകുന്നതെന്നും, എങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന്െറ ശത്രുവെന്നും, ഇനി 

പഠയുന്നു__ 

൬. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്തമൈവാത്മനാ ജിതഃ 

അഠാത്മനസ്തു ശത്രംത്വേ വത്തേതാത്തമൈവ ശത്ര,വല്. 

യേന ആത്മനാ ഏവ-ഏത് ആത്മാവിനാല്, ആത്മാംകായ്യുകരണസംഘാതരൂ 

പമായ ആത്മാ, ജിതഃവശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവോ, തസ്യ ആത്മനഃ--അപ്രകാരമുള്ള 

ആത്മാവിന്ന്', ആത്മാ (ഏവ)-ആത്മാതന്നെ, ബന്ധുഃ-ബന്ധു (താരകൻ). അനാത്മനഃ 

തു-എന്നാല് ദേഹേന്ദ്രിയാദിസംഘാതത്തെ ജയിക്കാത്തവന്ന്, ആത്മാ ഏവ-ആത്താ ത 

ന്നെ, ശത്രുത്വേ-അപകാരിത്വത്തില്, ശത്രുവല്-ശത്രുവിനെപ്പ്യോലെ, വത്തതേ-വ 
9 റി 

ത്തിക്കും. 

യാതൊരാത്മാവിനാല് ദേഹേന്ദ്രീയാദിസംഘാതരൂപമായ ആത്മാ വ 

ശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോ ആ ആത്മാവിന്ന്' ആത്മാതമന്നേയാണ് ബസു. 

എന്നാല് ദേഫേന്ദ്രിയാദിയെ ജയിക്കാത്ത ആത്മാവിന്ന് ആത്മാതന്നെയാണ് 

ശത്രംവിനെപ്പോലെ അപകാരിയായിരിക്കുന്നത്. 

(ശം ഭാ) യാതൊരാത്മാവിനാലാണ് ദേഹ്റേന്രിയാടികറം വശീകരിക്ക 

്പെട്ടിരിക്കുന്നത് __യാഒ താരുവനാണ് ജിതേന്ദ്രിയനായിരിക്കുന്നത് __ (അവ 

ന്ന്) ആ ആത്മാലിന്ന് ആത്മാതന്നെയാണ് ബന്ധു. എന്നാല് ആത്മാവി 

നെ (ദേഹഫേന്്രിയാദിസംഘാതത്തെ) ജയിക്കാത്തവന്ന് ആത്മാ ഒരു ശത്ര.വിനെ 

പ്പോലെ അപകാരിയായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] ആത്മാ-ദേഹം, പ്രാണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംകാരം, ഇവയു 

ടെ സമൂഹം. ജിതഃടവശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാല്, ഭേഹേന്ദ്രിയാടിതത്തല്പ്രവൃത്തി 

കളെ അതാതിന്നു വിപരിതമായ ഗണശിീലനംകൊണ്ടടക്കുക എന്നത്ഥം. ദേഹം, കഴുത്ത്, ശിരസ്സ്ം 

ഇവയുടെ സമത്വധാരണംകൊണ്ടും ധൈധയ്യും കൊണ്ടും ദേഹപ്രവൃത്തിയേയും, പ്രാണായാമം ക്ഷാന്തി 

ഇവയെക്കൊണ്ടു പ്രാണപ്രവൃത്തിയേയും, വൈരാഗ്യം ശാന്തി ഇവയെക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയമനഃപ്രവൃത്തി 

കളേയും, സദസദ്വിവേകവിജ്ഞാനംകൊണ്ടും തീവ്രമോക്ഷേച്ചു കൊണ്ടും ബുദ്ധിപ്രവൃത്തിയേയും. ബ്ര 

ഹ്മത്തില്തന്നെ ആത്മഭാവംകൊണ്ട് അഹംകാരവ്രവൃത്തിയേയും., ജയിശേണ്ടെതാകുന്നുവെന്നു താല്പ 

യും. ഇപ്രകാരം കായ്യുകരണസംഘാതലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ആത്മാ യാതൊരു ആത്മാവി 

നാല് വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കന്നുവോ ആ ആത്മാ മുന്പറയപ്പെട്ട “അഹം, മമ? എന്ന മിഥ്യാഭി 

മാനത്തോടുകൂടിയ ആത്മാവിന്നു ബന്ധു__താരകന്__ആയി ഭവിക്കുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധ്യാ 

81065 ആനുകൂല്യത്തില് സമാധിയും, ജ്ഞാനവും, മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു വെന്നും മറെറാരു 

പ്രകാരത്തിലില്ലെന്നും, അതിനാര, ദേഹേന്ദ്രിയാദിയുടെ പ്രവൃത്തികളെ, അതാതിന്നു വിപരീതമായി 

രിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ അവലംബംകൊണ്ടു മുമുക്ഷ്ുവായ ഒരു യതി അവശ്യം ജയിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെ 

ന്നും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ദേഹേന്ദ്രിയാദിയെ വശീകരിക്കാത്തവന് തനിക്കു താന്തന്നെ 

ശത്രുവായി ഭവിക്കുന്നു. 
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४ छ റി ൧ 1 ബബ (ശ്ര!) ജിതാത്മാവായിട്ടുള്ളവന്നു തന്നില് (ആത്മാവിന്െറ) ബന്ധുതത്തെ സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു __ 

൭. ജിതാത്മനഃ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ^ | 
ശിതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു തഥാ 02090010909 6९208. & 

%। 2 © ^, സസി )] 2 2 छ 0 2 |] ജിതാത്മനഃ-മനസ്സ്രിനെ ജയിച്ചവനായും, പ്രശാന്തസ്യ--കാമക്രോധാടികളെ അട 
നി र १] റി |] ¶ ള്ള 0 ഴു 2 ക്കിയവനായ്യമിരിക്കുന്നവന്െറ, (ഹൃദി)ട-ഹൃദയത്തില്, ശീതോഷ്ണുസുഖടുഃഖേഷ്--ശീതോഷ്്കു 

സുഖടുഃഖപ്രാപ്പിയിലും, തഥാ-അപ്രകാരംതന്നെ, മാനാവമാനയോഃടടമാനാവമാനപ്രാപ്പിി 

യിലും, പരമാത്മാ--പരമാത്മാ, സമാഹിതഃടസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 
റ] )) 3) ५) 

മനസ്സിനെ ജയിച്ചും കാമക്രോധാടികളെ അടക്കിയുമിരിക്കുനനപനെറ 
8 ¶ 5) 

ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. (അവന്) ശീതോഷ്ണ്കുസുഖഭുഃഖപ്രാ 
# ॥ ഴി | പിയിലും അപ്രകാരംതന്നെ മാനാവമാനപ്രാഫ്തിയിലും സമനാകുന്നു. [അല്ലെ 

^) റ ;) 7} റി കി 
ജില്, ജിതാത്മനഃ പ്രശാന്തസ്യ--മനസ്സ്റിനെ ജയിച്ചുവനും രാഗാഭിരഹിതനുമാ 

५००16780 ആത്മാ-മനസ്സ് ; ശീതോഷ്ണ്ുസുഖദുഃഖേഷു (സല്സു അപി)ശിതോ 
1) നി 

© 2 ൭ 9 2 [| 2 2 2) (6 9. 20 ६4 ०४०१९६० 1९3०० | ९५, 1०} തഥാ അപ്രകാരംതന്നെ; മാനാവമാനയോഃടമാനാ 
८ 9) )) 5) >] 

വമാനപ്രാപ്തിയിലും; പരം-അതിയായി, 0009०61@8=तप 19029901) നിഷ്ടയോ 
ടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു]. 

(ശം_ഭാ) ദേഹേന്ദ്രിയമനോബുദഭ്ധ്യാദിയെ ജയിച്ചുവനും പ്രസന്നാന്തഃ 

കരണനുമായ സന്യാസിക്കു പരമാത്മാ സാക്ഷാല് ആത്മഭാവത്തോടുകൂടിയിരി 
വി 2 © ് ] 2 () ക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, അപന് ശിതോഷ്ണ്ണുസുഖടുഃഖങ്ങളിലും പൂജാപരിഭവ 

>) ടൂ ങ്ങളിലും സമഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 
1] 2] 0) 

2 20) 2 2 €> 2 > ൮. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്ലാത്മാ കൂടസ്ഥോ 01) 162051९9 
€~ 2 $) (~ 2 2 2 യുക്ത ഇതൃച്ചുതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മൂകാഞ്ചനഃ. 

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃഫ്താത്മാ--ജ്ഞാനംകൊണ്ടും അപരോക്ഷാനുഭവംകൊണ്ടും ആഫ്ചി 
0 

പ്പെട്ട മനസ്സ്റോടുകൂടിയവനും, കൂടസ്ഥഃടനിവ്വികാരനും, വിജിതേന്ദ്രിയഃ-ഇന്രിയങ്ങളെ ന 
)] 2 2 2 ज 2 0 > 6182० ജയിച്ചവനും, സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ-മട്്സാങ്കുട്ട, ०७ സ്വണ്ണം, ഇവയെ സ 

റി റ റി 9 १ 

മമായി വിചാരിക്കുന്നവനുമായം, യോഗിടജ്ഞാനയോഗിം, യുക്തഃ ഇതി ഉച്ചയതേടയോഗാ 

രൂഡ്ധനൊന്നു പറയപ്പെടന്നെ. 

(ശാസ്ര്രോപദേശംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന) ജ്ഞാനം, (അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന) 
൭ 2 2 | ഡ ;] അപരോക്ഷാനുഭവം, ഇവയെക്കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ട മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനും. ന് 

०) )} 2) ¢ 2 02101929 ജയിച്ചവനും, 0972083 ണ്ണ വ്ികാരനും, कः @० 1822 ജയിച്ച ध 9००5 न्व സ്വണ്ണം 
)) 

ഇവയെ സമമായി വിചാരിക്കുന്നവനും, ആയ യോഗി യോഗാരൂഡനെന്നു പ 

2-}\ 5 012. റയപ്പെടുന്നു 

(ശം_ ഭാ) ജ്ഞാനം-ശാസ്ര്രോക്തപദാത്ഥങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനം, വി 

ജ്ഞാനം-ശാസ്രൂജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വാനുഭവം. കൂടസ്ഥ൯അപ്രകം 

0 170 (യിശ്ചലന്). ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

# മാനാപമാനയോ?? എന്നു പാഠാന്തരം. 



൨൦0൮ ശ്രിമത്ഭഗവല്ഗീത 

അതിന്നും പുറമെ 

൯. സുഹ്ൃന്മിത്രായ്യൂദാസിനമദഭ്ധ്യസ്ഥദ്വേഷ്യബന്ധുഷു 

സാധുഷ്വപി ച പാപേഷ്ടു സമബ്ുദ്ധിവ്വിശിഷ്യ തേ. 

സുഹൃന്മിത്രായ്യുദാസീനമമദ്ധ്യസ്ഥദ്വേഷ്യബന്ധുഷു--സുഹൃത്ത്, മിത്രം, ശത്രു, ഉദാ 
സിീനന്, മദ്ധ്യസ്ഥന്, ദ്വേഷത്തിന്നു വിഷയമായിട്ടുള്ളവന്, സംബന്ധി, ഇവരിലും, സാ 
ധുഷു അപിടസദാചാരന്മാരിലും, പാപേഷു ച-ടുരാചാരന്മാരിലും, സമബുദ്ധിഃ--സമമായ 

(രാഗദേ_ഷശൂന്മ്യമായ) ബുഭ്ധിയോടുകൂടിയവന്, വിശിഷ്യതേടവിശിഷ്ടനാകുന്നു. 

സുഹൃത്ത് മിത്രം ശത്രു. ഉദാസിന൯ മദ്ധ്യസ്ഥന് ദ്വേഷത്തിന്നു വിഷ 
യ൯ സംബന്ധി ഇവരിലും, സദാചാരന്മാരിലും. ദുരാചാരന്മാരിലും സമമായ 

(രാഗദ്വേഷശൂന്യൃ മായ) ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവ൯ വിശിഷ്ടനാകുന്നു. 

(ശംഭാ) സുഹൃത്ത് ടപ്രതയുപകാരത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെ ഉപകാരം 
ചെയ്യുന്നവൻ; മിത്രം-സ്നറേഹത്തോടുകൂടിയപ൯; അരി_ശത്ര.; ഉ ദാസീന൯ഒരു 
പക്ഷത്തിലും നില്ല്രാത്തവ൯ഃ മഭ്ധ്യസ്ഥ൯വിരോധികളായ ഇരുകക്ഷിക്കാ 

ക്കും ഹിതത്തെ 2222) 58012 0170; ദ്വേഷ്യ൯-തനി ക്ക് അപ്പിയ൯; ബന്ധു_തനി 

ക്ഷ പ്രിയമായിട്ടള്ളപ൯ (സംബന്ധി; സാധു-ശാസ്രുത്തെ അനുവത്തിക്കുന്ന 
വ൯ഃ പാപിടപ്രതിഷിഭ്ധകമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നപ൯ഃ സമബുദ്ധി-.ഇപരിലെല്ലാവ 
രിലും സമബുൃദഭ്ധിയായവന് എന്തു കമ്മം (സാരമില്ല) എന്നിങ്ങിനെ യാതൊ 
ന്നിലും ബുദ്ധിയെ പ്രവത്തിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുന്നപന്__എന്നത്ഥം. വിശിഷ്യ 
തേംവിശിഷ്ടുനാകുന്നു. “പിമുച്യതേ? 2.) 7112 പാഠാന്തരം. യോഗാര്(്രൂഡന്മാരില് 

പ്ഠീല്ലാവരിലുംവെച്ച്' ഉത്തമന് എറന്നത്വഥം. 

അതുഹേതുവായിട്ട്' ഉത്തമഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്ന് __ 

൧൧0. യോഗി ददन) ©) സതതമാത്മാനം രഹഡി സ്ഥിതഃ 

ഏകാക്! യതചിത്താത്മാ നിരാശിരപരിഗ്രഹംഃ. 

ഡതചിത്താത്മാ--ദേഹം മനസ്സ്റ് ഇന്്രിയങ്ങഠം ഇവയെ അടക്കിയവനായും, നിരാ 

ശിഃ-ആശയില്ലാത്തവനായും (നിരാകാംക്ഷനായും), അപരിഗ്രഹഃടടതനിക്കുവേണ്ടി (കൌ 

പീനത്തെ ഒഴിച്ച്) ഒരു വസ്തുവിനേയും സ്ക്ഷിക്കാത്തവനായുമിരിക്കുന്ന, യോഗീംയോഗാ 

രൂഡന്, ഏകാകീ (സ൯)--സംഗശൂന്യയനായിട്ട്', രഹസിടവിജനപ്രദേശത്ത്' (ഏകാന്ത 

ത്തില്), സ്ഥിതഃ-:സ്ഥിരമായിരുന്നു കൊണ്ട്. ആത്മാനംടമനസ്സ്സിനെ, സതതം-എപ്പോഴും, 

യുഞ്ജീതംസമാധിയിലുറപ്പ്ിിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

മനസ്സ് ദേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം ഇവയെ സ്വാധീയപ്പെടുത്തിയപനായുംം 

ആശയില്ലാത്തപനാഷും, തനിക്കായി. ഒരു വസ്തരവിനേയും സ്തക്ഷിച്ചുചെക്കാത്ത 

വനായും ഇരിക്കുന്ന യോഗാരൂഡന് ഏകാകിയായി വിജനപ്രദേശത്തു സ്ഥിരമാ 

യിരുന്നുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സമാധിയില്റപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

(ശം _ഭാ) യോഗിയായവ൯__ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നപ൯__ അന്യ സഹായം 

കുടാതെ ഗിരിഗുഹാദിപിജനപ്രദേശത്തു പോയി അന്തഃകരണത്തെ സമാധിയി 

# [ശ_സ] ബ്രംമത്തില് ചിത്തത്തെ സ്ഥാപിപ്പാന് ശീലമുള്ളവന് യോഗി. 



൬൨൧൦ അധ്യായം 0 079 
[ചി 

ലുറപ്പിക്കണം. “ഏകാകി? (_-അസഹായന്൯) എന വിശേഷണംകൊണ്ട് അ 

പന് സന്യാസത്തെ ചെയ്യേണമെന്നത്ഥമാകുന്നു. യതചിത്താത്മാം--അന്തഃകര. 

ണത്തേഷും ദേഹത്തേഷുമടക്കിയിരിക്കുന്നപന്൯. നിരാശിഃതൃഷ്ണുയെ ത്ൃജിച്ചിരി 

28019010. അപരിഗ്രഹഃ-പരിഗ്രഹശുന്യ൯. സന്യാസിയായാലും പോരാ. 

സമാധിയെ: ശിലിക്കുന്ന കാലത്തില് അവന് സഡവ്ൃസ്വത്തേയും_കൌപിനാ 

കാഠദനാദികളില്കൂടി സക്തിഴെ__ഉ.പേക്ഷിക്കേണമെന്നുകൂടി അപരിഗ്രഹഃ 

എന്ന പദംകൊണ്ടത്ഥമാകുന്നു. 

യോഗത്തെ അനുഷ്ണിക്കുന്നവന്ന് യോഗസാധനമായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസനം, ആഹാ 
റി [ക മി റ രം വിഹാരം, മുതലായവയുടെ നിയമത്തെപ്പുററിയും, യോഗത്തെ പ്രാപിച്ചവന്െറ ലക്ഷണത്തെപ്പു 

റിയും, തല്ഫലരത്തെപ്പുററിയും ഇനി പറയുന്നതിന്നായാരംഭിക്കുന്നു. അവയില് ആദ്യം ആസന 

ത്തെപ്പുററി പറയുന്നു__ 
4 $) 

പം ൬ ट ९ ത 2 2 १ ൧ ശുചൊൌ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മന 
് ൨ 4} 

०००९] © 1०० നാതിനിചം ചേലാജിനകുശോത്തരം. 

൧൨. തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യതചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയഃ 

ഉ പവിശ്യാസനോേ യുഞ്ചജ്യാദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. 

ശുച്ചൌടപരിശുഭ്ധമായ, ദേശേ:സ്ഥാനത്ത്' (സ്ഥലത്ത്, നാത്ൃ ച് ശ്രിതം--അ 
< 

ധികമുയരത്തിലല്പാതേയും, നാതിനീചം-അധികം താന്നതല്പാതേയും, ചേലാജിനകുശോത്ത 
2 9] ൯ 2 ¶ 

രം-കുശ, (വ്യാഘ്രം മുതലായതിന്െറ) തോല്, വസ്ത്രും, ഇവയെ ക്രമത്തില് മീതയ്മചുമീതെ ഇട്ട 

തായും, സ്ഥിരംഇളക്കമില്പാത്തതായുമുള്ള, ആത്മനഃ ആസനം-തന്െറ ആസനത്തെ, പ്ര 

തിഷ്ണാപൂ)സ്ഥാപിച്ചിട്ട്, തത്ര ആസനേ-ആ ആസനത്തില്, ഉപവിശ്യ-ഇരുന്ന്', മന: 

നസ്സ്ിനെ, ഏകാഗ്രംവിക്ഷേപരഹിതമാക്കി, (ഒരേ നിലയില്) കൃത്വാ-ചെയ്തിട്ട്' (ഉറപ്പി 
=` 1 03 ९] ] ०... റി ४ | {} റിക റി 

ച്ചിട്ട്), യതചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയഃ--മനസ്സ്രിനേറയുമിന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളെ അടക്കിയ 

വനായി, ആത്മവിശുദ്ധയേടമനസ്സിനെറ ഉപശാന്തിക്കായിക്കൊണ്ടു, യോഗംടയോഗത്തെ 

(ബ്രഹ്മധ്യാനത്തെ), യുഞ്ജ്യാല്--അഭ്്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
^.) 4) 

പരി ശുഭ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അധികമുയരമില്ലാതേയും, അധികം താന്ന 
ति (४ 5 റി 0 5 कि തല്ലാതേയും, കശ തോല് ०१८० ഇവയെ ക്രമത്തില് മിതയ്ക്ുമിതെ ഇട്ടതായും, 

1} ८ 9) 

സ്ഥിരമായുമുളള തനെറ ആസനത്തെ സ്ഥാപി ചിട്ട ആ ആസനത്തില് ഇരു 
व ര 0: 

ന) (മ്: (1) 1) ൭ മ് (7) 7 ഡ്ലു ©~) 2 2 മനസ്സ്റിഠെ ഏകാഗ്രമാക്കിട്ട് മനസ്സു ०९2 ന്മിയങ്ങളുടേഷും വ്യാപാര 
८ റ )) 

ങ്ങളെ അടക്കിയവനായി മനുഃശുഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ബ്ര മമധ്യഠനത്തെ ചെയ്യേ 

ണ്ടതാകുന്നു. 

(ശം. ഭാ) ശുചൌ ദേശേംസ്വഭാപേന ശുഭ്ധമായിട്ടളളതോ., അല്ലെങ്കില് പം 
ശുദ്ധമാക്കച്ചെട്ടിട്ടളളതോ ആയ സ്ഥാനത്ത് ; ചേലാജിനകുശോത്തരം....യു 

ലി | | 5) 

ഞ്ജ്യാരു-.എല്ലാററിലും അടിയില് കശ, അതിനെറ മീതെ തോല്. അതിന്െറ 
ി റി । ~) 

മേലെ വ്രും എന്നീ ക്രമത്തില് ആസനത്തെ സ്ഥാപിച്ച് അതിന്മേലിരു 

ന്നുകൊണ്ടു സവ്വവിഷയങ്ങളില്നിന്നും മന സ്സ്റിനെ നിവത്തി പ്പി ച്ച് ഒരേ നില 
)) ˆ) व ६ >) ¢ 6) റി 2 0 

യിരി ഉറപ്പിച്ചു ചിത്തേന്ര്രിയങ്ങളെ അടക്കി മനഃശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു യോഗ 
ത്തെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 



^ റി 
൨൧0 ശ്രി മല്ഭ്ഗപല്ഗീത 

ബാംഹൃസാധനമായിരിക്കുന്ന ആസനത്തെപ്പുററി റഞ്ഞു. ഇനി ദേഹത്തിന്െറ സ്ഥിതി 
റൂ % 

എങ്ങിനെയായിരിക്കേണമെന്നു പറയുന്നു 

൧൩. സമം കായശിരോഗ്രിപം ധാരയനചലം സ്ഥിരഃ 

സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയന്. 

൧൪. പ്രുശാന്താത്മാ വിഗതഭിഃ ബ്രഹ്മചാരിവ്രതേ സ്ഥിതഃ 

മനഃ സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസിത മല്പരം. 

യുക്തഃ--യോഗിയായവന്, കായശിരോഗ്രീവം-ദേഹം കഴുത്ത് തല ഇവയെ, അ 

ചലടംടചലിക്കാതെ, ധാരയന്വരിച്ചുകൊണ്ട്', സ്ഥിരഃ-അത്യൃന്തം പരിശുഭ്ധനായിട്ട' (നി 

ശ്ചലനായിട്ട് ), സ്വം--തന്െറ, നാസികാഗ്രംടമൂക്കിനെറ തുമ്പിനെ, സംപ്രപേക്ഷ്യ-:നോക്കി 

ക്കൊണ്ടും, ദിശഃ ചടടിക്കുകളെ, അനവലോക്യന്-നോക്കാതേയും, പ്രശാന്താത്മാടമനസ്സു 

മാധാനത്തെ പ്രാപിച്ചുവനായി, വിഗതഭീഃടഭയരഹിതനായി, ബ്രഹ്മചാരിവ്വതേ സ്ഥിതഃ 

ബ്രഹ്മചാരിവ്രതത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു, മനഃ സംയമ്യടമനസ്സ്ിനെ വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശി 

പ്പിക്കാതെ അടക്കി, മച്ചിത്തഃ--എന്നിത്തന്നെ ചിത്തത്തെ ഉറപ്പിച്ചവനായും, 20 108 

ന്നെത്തന്നെ പരമപുരുഷാത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നവനായും, ആസീത--ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

യോഗിയായവന്൯. ദേഹം കഴുത്ത് തല ഇവയെ ഇളകാതെ വെച്ചുകൊ 

ണ്ടും. നിശ്ചലമായിരുന്നുകൊണ്ടും, സ്വനാസീികയുടെ അഗ്രത്തേഷ്ക് നോക്കിക്കൊ 

ണ്ടും, അങ്ങുമിങ്ങും നോക്കാതേയും. ശാന്തമാനസനായും, നിഭയനാഷ്ും., ബ്രഹ്മ 

ചാരിവ്രതത്തില് ഗനിഷ്ടരയോടെ ഇരിക്കുനനപനായും, മനസ്സിനെ (പിഷയങ്ങളില് 

പ്രപേശിപ്പ്ിക്കാതെ) അടക്കിക്കൊണ്ട' എന്നില്തന്നെ ചിത്തത്തെ 2 0 1) © 01 

നായും, എന്നെത്തന്നെ ധ്യാനംചെയ്യുന്നവനായും, ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
ല് । ഥീ ) 

(ശം_ഭാ) കായശിരോഗ്രിചങ്ങളെ സമമായി 6016426० അവയ്ക്കു ചല 

നം വന്നേയ്ക്രാം. അതിനാലാണ് “അചലം” എന്ന വിശേഷണം. സ്വം നാ 

സികാഗ്രം ५७०७९१84] = 06780 നാസികഷുടെ അഗ്രത്തെ നോക്കുനപോലെയാ 

യി. ഇപീടെ “പോലെ” (ഇവ) എന്ന ശബ്ദും ലോപിച്ചിരിക്കുന്നചെന്നറിയേണ്ട 
9] ह ഇ 1) 1) 3] 1] 3) 

താകുന്നു. മൂക്കിനെറ തുമ്പത്തേഷ്ക് &029656 99590002} 22011505 പിധിച്ചിരിക്കു 

ന്നത്. ദുഷ്ടിയെ രൂപാദിപിഷയങ്ങളില്നിന്നു നീവത്തിപ്പിച്ച് അന്തമ്മുഖമാ ` => 5 । 2} 2 । 
4 5) ¶ 9) 9) ८ 3) 9} [॥ 

ക്കി നിത്തുന്നതിനെപ്പററിയാണ് പറഞ്ഞീരിക്കുന്നത്. അത് അന്തഃകരണ 

ത്തിന്െറ സമാധാനത്തെ അപേക്ഷിച്ചാണിരിക്കുന്നുത്. അതല്ലാതെ മൂക്കി 

നെറ തുമ്പത്തേയ്ക്കുതന്നെ നോക്കേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കില് എ 

ന്നാല് മനസ്സിനെ അപിടെത്തന്നെയാണ് നിത്തേണ്ടത് ; ആത്മാവിലല്ല. പ 

ക്ഷേ “ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു മനസ്സിനെ 

സമാധാനം ആത്മാവില്തന്നെയാണെന്നു തിച്ചയാകുന്നു. അതിനാല് (22012 
9) പോ ൭ സ്പേം % ) | 12 वि ५८ 9) 2 ശബ്ദൂത്തിനെറ ലോപംകൊണ്ടു “സംപ്രേക്ഷ്യ? എന്നതിന്നു ദുഷ്ടിസന്നിപാതം 

१} ൽ 1 5] 

(ദുഷ്ടികളെ ഏകാഗ്രമാക്കുക] ഫ്റീന്നുതന്നെയാണ് അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടത്. ദി 

ശഃ ച അനവലോകയ൯.ം-അങ്ങുമിങ്ങും നോക്കാതെയും, ബ്രുഹ്മചാരിവ്രതേ 

സ്ഥിതഃ (ഭവേല്) ബ്രഹ്മചാരിഷുടെ വ്രതത്തെ അനുഷ്ടിക്കുന്നപനായിരിക്കണം. 



| 
0) -99 അധ്യായം ൨൧൧. 

ബ്രഹ്മചയും-ഗരുശുശ്രുഷം ഭിക്ഷയെടുത്തുപജീപനം മുതലായവ. മനഃ സംയമ്യ 
മല്പരഃ..മനസ്സിനെറ വൃത്തികളെ അടക്കി പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ 

ത്തനെ സദാ ചിന്തിക്കുന്നപനായും, എന്നെത്തന്നെ പരമായി വിചാരിക്കുന്ന 

പനായും, സമാഹിതനായും., ഇരിക്കണം. ഒരു രാഗിയായവന് ഒരു സ്ര്രീയെ 

ത്തന്നെ സദാ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവമ9െ അവ൯ പരമായി വിചാരിക്കു 

ന്നില്ല. തന്െറ രാജാവിനേയോ അല്ലെങ്കില് മഹാദേപനേയോ മാത്രമേ അ 

വന് പരമായി വിചാരിക്കുന്നുള്ള. എന്നാല് ഈ യോഗി എന്നെത്തന്നെ സ 

ദാ വിചാരിക്കുകയും. എന്നെത്തന്നെ പരമായി വീചാരിക്കുകയം; ചെയ്യുന്നു. 
ഇനി യോഗഫലത്തെപ്പുററി 'പറയുന്നു__ 

൧൫. യൂഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗീ നിയതമാനസഃ 

ശാന്തിം നിവാണപരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ചുതി. 

നിയതമാനസഃ--വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശിക്കാതെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്സോട 

കൂടിയ, യോഗീ-യോഗി, സദാ-എപ്പോഴും, ഏവംടമുന്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം, ആത്മാനം: 

മനസ്സിനെ, യുഞ്ജന്--സമാഹിതമാക്കിച്ചെയ്തുകൊണ്ടു' (ഒരേ നിലയിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്), നി 

വാണപരമാം 15യാതൊരവസ്ഥയില് മോക്ഷം പരമപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങിനെ 

യിരിക്കുന്ന, മതസംസ്ഥാം2-എനന്െറ അധീനമായ, ശാന്തിം3--സംസാരനിവ്ൃത്തിരൂപമായ 

ശാന്തിയെ, അധിഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

മേല് പറയപ്പെടട്ടപ്രകാരം മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സമാധിയിലുറപ്പിച്ചു 
കൊണ്ട്, മനസ്സിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന യോഗി മോക്ഷംതന്നെ പരമനിഷ്ഠമാ 

യിട്ടുള്ളതും എന്െറ അധിീനത്തിലുള്ളതുമായ ശാന്തിയെ__സംസാരോപരമ 

ത്തെ__പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യുഞ്ജന്൯-സമാധാനത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏവം--മേല് പറ 

യപ്പെട്ടപ്രകാരം; നിവാണപരമാം-ഉ പരതിയെ (മോക്ഷത്തെ); മല്സംസ്ഥാം_ 

മദധിനയായ. ശേഷം സ്ത്റഷ്ടം. 

ഇനി] യോഗിക്കുള്ള ആഹാരാദിനിയമങ്ങളെപ്പററി പറയുന്നു__ 

൧൬. നാതൃശ്മൂതസ്ത യോഗോസി ന ചൈകാന്തമനശതഃ 

ന ചാതിസ്വപ്പ്ശ് സ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാജ്ജൂന. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജജുന, യോഗഃടസമാധി, അതൃശൃതഃടഅതിഭക്ഷണം: 

ചെയ്യുന്നവന്ന്', ന തു അസ്തി-ഇല്പ. ഏകാന്തം അനുശൂതഃ--അശേഷം ഭക്ഷിക്കാത്തവന്നും, 

ന-ഇല്ല. അതിസ്വപ്പശിലസുയ ച അധികം ഉറക്കമുള്ളവന്നും, ന--ഇല്പ. ജാഗ്രതഃ ചഉറങ്ങാ 

തിരിക്കുന്നവന്നും, ന ഏവജഇല്ല 

ശ_.സി] 1 നിവ്വംണപരമാം__നിവ്യാണം-ശരിരസംബന്ധരഹിതം; പരമംംപരമപുരുഷാത്ഥലക്ഷ 

ണമായ കൈവല്യം. നിപ്പാണപരമം യാതൊന്നുകൊണ്ടോ ആ ശാന്തിയെ. അല്ലെ 

മില്, നിവ്വാണംടമോക്ഷരൂപംം പരമം-നിരതിശയസുഖം; മോക്ഷരൂപമായ നിരതി 

ശയസുഖം യാതൊന്നിങ്കുലോ ആ ശാന്തിയെ. 

2 യാതൊന്നിങക്കലാണ് എന്െറ സ്ഥിതി അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന (മതാഭാവാപത്തിരൂപമായും 

ബ്രഹ്മാത്മനാ സ്ഥിതിലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന്. 

സവ്വോപരതിയെ (ആതൃന്തികസംസാരനിപൃത്തിയെ). 



फ ॥ 

००८ ൨൧൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അധികം ഭക്ഷിക്കുന്നപന്നു സമാധി സിദ്ധിക്കുന്ന 
ലല 1] 

തല. അപ്രകാരംതന്നെ അശേഷം ഭക്ഷിക്കാത്തവന്നും. അധികമുറക്കമുള്ളവ 

ന്നും, ലേശമുറങ്ങാത്തവന്നും ധ്യാനയോഗം സിഭ്ധിക്കുന്നതല്ല. 

(ശം_ഭാ) അളപില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നപനാണ് അത്യശൃ൯. അതൃശ്ശ 

0110० അശേഷം ഭക്ഷിക്കാത്തവന്നും യോഗം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ഇതിന്നു ശ്രുതി 

__4യദു ഹ വാ ആത്മസമ്മിതമന്നം തദവതി, തനാ ഹിനസ്തി. യല് ഭൂയോ 

ഹിനസ്തി തദ്യല് കനിയോ ന തദപതിഖഒരുവ൯ തനിക്കു പേണ്ട അന്നത്തെ 

മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതായാല് അത് അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു. ദോഷത്തെ ചെയ്യു 

ന്നില്ല. പേണ്ടതിലധികം ഭക്ഷിച്ചാല് അതു ദോഷത്തെ ചെയുന്നു. വേണ്ട 

തില് കുറച്ചു ഭക്ഷിച്ചാല് രക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല? (ശതപഥബ്രാഹ്മണം). അതി 

നാല് യോഗിയായവന് തനിക്കു വേണ്ടതില് അധികമോ കുറച്ചോ ഭക്ഷിക്കരു 

ത്. അല്ലെങ്കില് അതിന്നിങ്ങിനെ അത്ഥം പറയാം__യോഗശാസ്രൂത്തില് 

വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്നപരിമാണത്തിലധികം യോഗിയായവന ഭക്ഷിച്ചാല് 

അവന്നു യോഗസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഭക്ഷണനിയമത്തെപ്പുററി ഇങ്ങിനെ 

പറയുന്നു _:അദ്ധമശനസ്യയ സവ്ൃഞ്ജനസ്യയ തൃതീിയമുദകസ്ധയ തു, വായോഃ സഞ്ച 

രണാത്ഥനത്തു ചതുത്ഥമവശേഷയേല്.-( ആമാശയത്തിനെറ) പകുതി ഭാഗം അന്ന 

ത്തിന്നും. നാലിലൊരു ഭാഗം ജലത്തിന്നും., ആകുന്നു. ശേഷം നാലിലൊരു ഭാഗം 

വായുസഞ്ചാരത്തിന്നൊഴിച്ചിടേണ്ടതാകുന്നു.? അപ്രകാരംതന്നെ അധികമുറങ്ങു 
ന്നവന്നും. ഉ.റക്കമില്ലാത്തവന്നും, യോഗസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. 

എന്നാല് പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് യോഗസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്? പറയുന്നു__ 

൧൭. യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യയ കമ്മസു 

യുക്തസ്വപ്പാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഹാ. 

യുക്താഹാരവിഹാരസ്വയമിതമായ ആഹാരത്തോടും വിഹാരത്തോടം കൂൂടിയവനുംം 

കമ്മസു യുക്തചേഷ്മടസ്യ--കത്തറവ്യയകമ്മങ്ങളില് നിയതമായ ചേഷ്ടയോടുകൂടിയവനും, യു 

ക്തസ്വപ്ലാവബോധസ്യ--നിയതമായ നിദ്രയോടും ജാഗരത്തോടും കൂടിയവനുമായവന്ന്', 

യോഗ$ടധ്യാനയോഗം, ടൂഃഖഹാടടുഃഖത്തെ നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതായി, ഭവതി--ഭവിക്കുന്നു. 

മിതമായ ആഹാരവിഹാരങ്ങളോടുകൂടിയവനും. കത്തവ്യകമ്മങ്ങളില് 

നിയതചേഷ്ടയോടുകൂടിയവനും, നിയതമായ നിദ്രയോടും ജാഥരത്തോടും കൂടിയ 

വനുമായവന്ന ധ്യാനയോഗം ദുഃഖനിപത്തകമായി ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മിതമായ ആഹാരത്തോടും നടക്കുക മുതലായ വിഹാരത്തോ 

ടം കൂടിയവനും, കമ്മങ്ങളില് നിയതചേഷ്ടയോടുകൂടിയവനും, നിയതകാലങ്ങ 

ളില് ഉറങ്ങി ഉ ണരുന്നപനുമായ യോഗിക്കു യോഗം സവ്വസംസാരദൂഃഖങ്ങളേ 
യും നശിപ്പ്ിക്കുന്നതായി ഭപിക്കുന്നു. 

എപ്പോഴാണ് അവന് യുക്തനായി (മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടിയവനായി) 2 ^ 1} 86 773 2 ' % 
५ 

പറയുന്നു 

൧൮. യദാ വീനീയതം ചിത്തമാത്മന്ന്യേവാവതിഷ്ടതേ 
5] ॥ 2 2 ത 2 0०8०६ സവകാമേള്യോ യുക്ത ९२] ११७० തദാ. 



൨.൭൭, 
൬.൧൦. അധ്യായം ൨൧൩ 

യദാ-എപ്പ്യോഠം, വിയിയതംസ്വാധീവപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള (നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളു, 

(യോഗിനഃ) ചിത്തം-യോഗിയുടെ ചിത്തം, ആത്മനി ഏവ-:പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില്ത 

ന്നെ, അവതിഷ്ടതേട:നിശ്ചലമായി നില്ല്യന്നുവോ, (യദാ)-എപ്പ്യോഠം, സവകാമേഭഃ- 
സകലകാമ്ൃയവിഷയങ്ങളില്നിന്ന്', നിഃസ്പൂഹഃടഇച്ഛുയെ വിട്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു 

വോ, തഭാ-അപ്പോഠം, യുക്തഃ ഇതിടയോഗസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവനെന്ന്', ഉച്ചതേടപറ 
യപ്പെടുന്നു. 

०0७६1900 സ്വാധിനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യോഗിയുടെ മനസ്സിനെ 

ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില്തന്നെ നിത്തുന്ധപോ, എപ്പോറം സകലകാമ്യവിഷയങ്ങ 

ളീല്നിന്ന്” ഇച്ഛയെ നിവത്തി പിച്ചവനായിരിക്കുന്നുപോ, അപ്പ്യോം അപ൯ 
യോഗസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം _ഭാ) വിനിയതം ചിത്തം-നല്ലവണ്ണ്ണം അടക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് _ഏ 
2 र | റി കാഗ്രതയെ പ്രാപിച്ചു മനസ്സ്. ആത്മനി ഏവ  അവതിഷ്ടതേ-ബാഹ്യവിഷ 

യങ്ങജിലുള്ള സകലവിചാരങ്ങളേയുമുപേക്ഷിച്ചു ചിത്തം കേവലാത്മാവില്ത 
ന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സവകാമേഭ്യഃ 0०1४ पु ०४8००००० അദൃഷ്ടമായുമുള്ള 

വിഷയങ്ങളില്നിന്നു തൃഷ്ണയെ പിട്ടിരിക്കുന്നപ൯. യുക്തഃ_--സമാഹിതന്. 

യോഗിയു ടെ സമാഹിതമായിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തിന്ന് ഒരു ഉപമ പറയുന്നു__ 

൧൯. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേംഗതേ സോപമാ സ്മൂതാ 

യോഗിനോ യതചിത്തസ്യയ യൂഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ. 

ആത്മനഃ യോഗം-ആത്മ്വിഷയമായ യോഗത്തെ (ആത്മധ്യയാനത്തെ), യൃഞ്ജതഃ- 

അഭ്യസിക്കുന്ന, യതചിത്തസ്യടസ്വാധീനമായ മനസ്സ്സോടുകൂടിയ (സംയത.ചിത്തനായി, 

യോഗിനഃടയോഗിക്ക്', നിവാതസ്ഥ$ടകാററില്ലാത്ത പ്രദേശത്തിരിക്കുന്ന, ദീപഃടവിളക്ക്, 

യഥാ-എപ്രകാരം, ന ഇംഗതേടഇളകാതിരിക്കുന്നു, സാ ഉപമാ-ആ (തുപമാ) ദൃഷ്ടാന്തം, 

സ് മൃതാ-പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.) 

കാററില്ലാത്ത ദിക്കില് വിളക്ക് എപ്രകാരം ചലിക്കുന്നില്ലയോ”__ഇത് 

തആത്മവിഷയമായ യോഗത്തെ അഭ്യസിക്കുന്ന ജിതമാനസനായിരിക്കുനന യോ 

ഗിക്കു ദൂഷ്ാന്തമായി ചിന്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (നിപാതസ്ഥമായ ദീപം എ 

പ്രകാരമോ അതുപോലെ ആത്മദ്ധ്യാനത്തെ അഭ്യസിക്കുന്ന ജീതമാനസനായി 

രിക്കുന്ന യോഗിയുടെ ചിത്തവും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം.) 

(ശം_ഭാ) സാ ഉപമാ സ്മൂതാ--ഈ ഉപമാ യോഗങജ്ഞന്മാരാല്__ചി 

ത്തപ്രചാരദശികജാല് ._ ചിത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മനഃ യോഗം (नाच्छ 
തഃസമാധിയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നപന്ന് . ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

ഇപ്രകാരം യോഗാഭ്യാസബലം കൊണ്ട് ', കാററില്ലാത്ത പ്രദേശത്തിലിരിക്കുന്ന വിളക്കുപോ 

ലെ, ഏകാഗ്രമായി ഭവിച്ചിട്ട് _ - 

൨൦0. യത്രോപരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ 

യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി. 

യത്ര-ഏതവസ്ഥയില്, യോഗസേവയാടയോഗാഭ്യാസംകൊണ്ട്", നിരുദ്ധംവ। 
ഷായങ്ങളില്നിന്നു നിവത്തിക്കപ്പെട്ടം ചിത്തംമനസ്സ്റ്, ഉപരമതേടമുപശമത്തെ പ്രാപി 

0 # 



षण्ड 

൨൧൪ ശ്രീമത്ഗേപല്ഗീത 

ി ¶। 1] ; | 

ക്കുന്നുവോ, യത്ര ചടയാതൊരവസ്ഥയില് (യാതൊരു ചിത്തപരിപാകവിശേഷദശയില്ം 
2 द 2 2) प രമാ ഞ്ഞ 2) 1] ं [व ആത്മനാ- ശുദ്ധമായ മനസ്സുകൊണ്ട്, ആത്മാനം (ഏവ)--ആത്മാവിനെത്തന്നെ, പശ്യന്:- 

കണ്ട' (സാക്ഷാല് അപരോക്ഷമാക്കീട്ട'), ആത്മനി ०0199020 ആത്മാവില്തന്നെ, തു 

ഷ്ൃതി--സന്തോഷിക്കുന്നുവോ (ഞാന് കൃതാത്ഥനാകുന്നു എന്നിങ്ങിനെ ആനന്ദത്തെ പ്രാപി 

ക്കുന്നുവോ). 
|} 3] ५) ] 5) 4) 4} 5) 

യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു വിഷയങ്ങളില്നിന്നു 02) 9 11996) 1416 

ക്കുന്ന 0094" 02099699 01009९1 ഉ.പശമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, യാതൊര 

വസ്ഥാവിശേഷത്തില് (യോഗിയായവന്) ശുദ്ധമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവി 

നെ കണ്ട് ആത്മാവില്തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നുപോ [തം യോഗസംജ്ഞിതം 
2 % ट 2 2 (6 രു ९ ¬ )) വിദ്യാല് (രോ. ൨൩) എന്നു നാലാമത്തെ ദ്ലോകത്തോട് അന്വയിക്കുന്നു]. 

് ] »] 1) २) 9) 

(ശം_ഭാ) വിഷയങ്ങളില് പ്രപേശിപ്പിക്കാതെ സകലത്തില്നിന്നു നിപ 
१ ५) രി 

ത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചിത്തം ഏതു കാലത്തില് ഉ.പരതിയെ പ്രാപിക്കുന്നുപോ, സ 

മാധിപരിശുദ്ധമായ അന്തഃകരണംകൊണ്ടു പരമായിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെ 
] 9) 5) (3 ५ 

__സവ്യത്ര ജ്യോതിഃസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവില്തന്നെ__കണ്ടിട്ട് (സാ 
2 ഴി 1) ¬ ന ൪) ~) 2 8, ക്ഠാതകരിച്ചിട്ട് ) അപ൯ തന്െറ ത്തത്മാവില്തന്നെ എപ്പ്പോഠം സന്തുഷ്ടന 

യിരിക്കുന്നുപോ. 
9) 5) ഗ്ര 

൨൧. സുഖമാത്യന്തികം യത്തല് ബുഭ്ധിഗ്രാഫ്യമതിന്ദ്രിയം 

പേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥീതശ്ചലതി തത്ത്വതഃ. 

യത്ര ൧ യാതൊരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തില്, അയം-ഈ യോഗി, = ९०९४९०० 

തൊന്ന്', അതീര്രിയം-ഇന്ദ്രിയങ്ങഠംക്കു ഗോചരമല്ലാത്തതുക്യ ബുദ്ധിഗ്രാഫ്യം-ബുഭദ്ധിയാല് 

(മാത്രം) അറിയത്തക്കതുമാകുന്നുവോ, തല്-ആ.ം ആത്ൃൃന്തികം- അന്തമില്ലാത്ത (നിത്യമായും 

സുഖം-നിരതിശയസുഖത്തെ, വേത്തിടഅറിയുന്നുവോ, (യത്ര) സ്ഥിതഃ-യാതൊരവസ്ഥ 

യില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനായിട്ട , തത്ത്വതഃ ആത്മസ്വരുപത്തിത്നിന്ന്, ന ഏവ ചല 

തി-ചലിക്കുന്നില്ലയോ. 
9} 9} 9) १) 

യാതൊരവസ്ഥാവിശേഷത്തില് ഇരിക്കുന്ന യോഗി, 224) ५०6१0058 
0] ५] 

ഗോചചരമല്ലാത്തതും ബുദ്ധിയാല് മാത്രം ഗ്രഹിക്കത്തക്കതും നിത്യമായതും. 

ആയ നിരതിശയസുഖത്തെ छठ 02601} 98 0126019 യാതൊരവസ്ഥയില് സ്ഥിത 
) റൂ ;) 

020९3} @2 ०46 ആത്മസ്വരൂപത്തില്നിന്നു ചലിക്കുന്നില്ലയോ. 
റ] 

(ശംഭാ) അയം വിദ്വാനായവ൯; ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം-ഇന്ദ്രീയങ്ങളുടെ അ 
3] ५ ൫) ५) 

പേക്ഷകൂടാതെ ബുദ്ധിയാല്മാത്രം ഗ്രഹിക്കത്തക്കത് ; അതീന്ദ്രിയം_ഇന്ദ്രിയ 

ഞ്ജറാംക്ക് അഗോചര മായിട്ടുള്ളത് __വിഷയങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകാത്തത് എന്ന 
१ 3) ध 3) 

ത്ഥം ആത്യന്തികം- അനന്തം വേത്തി അനുഭവിക്കുന്നു. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

൨൨. യം €16द् 19 ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ 

യസ്പ്ി൯ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ. 

യം ലബ്ലദവാ-യാതൊരു ആത്മസ്വരൂപത്തെ ലഭിച്ചിട്ട്, തതഃ--അതിലും മേലെ, 

അപരം-മറെറാന്നിനെ, അധികം ലാഭം-അധികം പ്രയോജനകരമായി, ൯ മന്ൃതേടവി 
,ചാരിക്കുന്നില്പയോ, യസ്തി൯ ച സ്ഥിതഃടയാതൊരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലിരിക്കുന്നവന്, ഗു 



011) -20 അധ്യായം ൨൧൫ 

രുണാടമഹത്തായ, ദുഃഖേന അപിട(ശീതോഷ്്ാടി) ദുഃഖത്തിനാലുംകൂടി, ന വിചാല്യതേ: 

ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്പയോ. 

യാതൊരു ആത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട് അവന് (പിന്നെ) അ 

തിലും മേലെ മറെറാന്നിനെ പ്രയോജനകരമായി വിചാരിക്കുന്നില്പയോ, 

യാതൊരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലിരിക്കുനപ൯ മഹത്തായ ദുഃഖത്താല്കൂടി ചലി 

പ്പിക്കപ്പെടുന്നില്പയോ. 

(ശം_ഭാ) യം-യാതൊരു ആത്മലാഭത്തെ; ९२0१४) त സ്ഥിതഃയാതൊരു 
ആത്മതത്ത്വത്തിലിരിക്കുന്നപ൯; ഗുരുണാ ദുഃഖേന അപിം.ശ്ര്ൂനിപാതാദില 

5} ക്ഷണമായ മഹത്തായ ഒുഃഖത്താല്കൂടി. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

८ ത ¶ 9 0 ८ ൭ ഴ്] റ യാത്രോപരമതേ ചിത്തം? (അ. ൬. ശ്ലോ. ൨0) എന്നു മുതല്ലൃള്ള ശ്രാകങ്ങളില് പരയ 
# {] റി റി പ്പട്ടിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടെ വിശിഷ്കമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്െറ അവസ്ഥാവിശേഷമാ 

കുന്നു & ९०८०० -- 

൨൩. തം വിദ്യാദൂഃഖസംയോഗവിയോഗം യോഗസംജ്ഞിതം 

സ നീിശ്ചയേന യോക്തപ്യോ യോഗോ നിവ്വിണ്ണുചേതസാ. 

ടു$ഖസംയോഗവിയോഗം--വൈഷയികമായ സകലസുഖടഴുഃഖങ്ങളടെ സംബന്ധ 

ത്തെ വേര്പെടുത്തുന്ന, തം-ഇപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ, യോഗസംജ്ഞിതംം: 

യോഗമെന്ന പേരോടുകൂടിയതായി, വിട്ടുാല്--അറിയേണ്ടതാകുന്നു. സഃ യോഗ$ടഅപ്രകാ 

രമുള്ള യോഗം, നിശ്ചയേനംശാസ്ത്ര്ാ.ചായ്യോപദേശജനിതമായ നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയും, 

അനി വ്വിണ്ണചേതസാദടചലിക്കാത്ത (നിവ്വേദരഹിതമായ]) മനസ്സ്സോടുകൂടിയും, യോക്ത 

൮)85-അഭ്യസിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 

സകലദുഃഖസ്ംബന്ധത്തെ പേര്പെടുത്തുന്ന ആ അവസ്ഥാവിശേഷ 

ത്തെ യോഗമെന്ന പേരോടുകൂടിയതായി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ യോഗം ചി 

ത്തദാര്ഡ്യയത്തോടുകൂടിയും ബുദ്ധിക്ഷയംകൂടാതേയും അഭ്യസിക്കപ്പെടേണ്ടതാ 

കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദുഃഖസംയോഗവിയോഗം തം യോഗം വിദ്യാല്.ടുഃഖസംബ 

ന്ധത്തിനെറ ലേര്പാടായ അതിനെ യോഗമെന്ന പേരോടുകൂടി വിപരിതല 

ക്ഷണയായി 1 അറിയേണ്ടതാകുന്നു. യോഗഫലത്തെ ഉപസംഹരിച്ചിട്ട് യോഗ 
ത്തിന്നു ചിത്തദാര്ഡ്ഥയവും നിവ്വേദരാഹിത്യവും >+ സാധനങ്ങളാണെന്നു കാണി 
പ്യാ൯വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഇനിയഷും ഉപദേശിക്കു 
൬൯ സഃ യോഗഃംയഥോക്തഫലത്തോടുകൂടിയ ആ യോഗം: നിശ്ചയേന_അ 

& [ശ_സ] “നാസാഗ്രദശനം, ഇന്ദ്രിയനിരോധംം ദേഹത്തെ സമമായി സ്ഥാപിക്കുക, മ 

നോനിഗ്രഹം എന്നിവയെല്ലാം ക്ലേശമാകുന്നു. അത്” എനിക്കു സാധിക്കുകയില്ല? എന്നിങ്ങിനെ സ 

മാധികരണത്തിലുള്ള അലസത്വം നിവ്വേദമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആ ഭോഷത്തോടുകൂടിയ ചിത്തം 

നിച്വിണ്ണുചേതസ്സ്്; തിവ്രമോക്ഷേച്ചു കൊണ്ടു തദ്ദോഷരഹിതമായത് അനി പ്പിണ്ണചേതസ്സ്; അപ്രകാര 
മുള്ള മനസ്സ്സോടുകൂടിയും. 

1 (ആ) യോഗം എന്നതിന്നു സംയോഗമെന്നാണ് ശബ്ദാത്ഥം. അതിനെ (ടഃഖസംബന്ധ] 

വിയഷോഗമായി ധരിക്കുന്നതു പിപരിതലക്ഷണയായി അറിയുകതന്നെ. 



+ 
0.--011) ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

5} 4) 9) १ 9] സാ ണ്ടും; ]്റചേതസാംനിവ്വേദര 2 സ്യാ ധ്യവസായംകൊണ്ടും; അനിധ്വിണ്ണുചേതസാ-നിപ്വേദരഹിതമായ മനസ്സ്സോടുകൂ 
ടിയും യോക്തവ്യഃ-ചെയുപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 

(ശ്രീ) അനിവിണ്ണുചേതസാം-നില്വേദരഹിതമായ മനസ്സ്സോടുകൂടി; ദുഃഖബുദഭ്ധിയാല് പ്രയത്നം 

ചെയ്ത്ാനുള്ള അജാഗ്രതയാണ്  നില്വേദം3 തദ്രഹിതമായ മനസ്സ്സോടുകൂടി എന്നത്ഥം. 

അതിന്നും ०1060. - 

൨൪. സകങ്കല്ൃപ്രഭവാ൯ 2000०02४ പൃത്തവാ സവ്യാനശേഷതഃ 

മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ. 

സങ്കല്പപ്രഭവാന്സങ്കല്പംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന, സവാന് കാമാന്(യോഗത്തിന്നു പ്രതി 

കൂലങ്ങളായ] സകലകാമങ്ങളേയും, അശേഷത$--തിരെ (വാസനാസഹിതം), തൃക്ത്വാ-ഉ. 

പേക്ഷിച്ചിട്ട്, മനസാ ഏവട(വിഷയങ്ങളില് ദോഷത്തെ ദശിക്കുന്നതായ) മനസ്സ്ുകൊണ്ടുത 

ന്നെ, ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം--ഇന്രിയസമൂഹത്തെ, സമന്തതഃ--:സകലവിഷയങ്ങളില്നിന്ന്, വിനിയ 

മയടനിവത്തിപ്പിച്ച്', (യോഗഃ യോക്തവൃ)ഃ)--യോഗമഭൃയസിക്കപ്പ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 

സങ്കല്പംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സകലവിഷയേച്ചുകളേഷയും വാസനാസഹിതമു 

പേക്ഷിച്ച്' മനസ്സ്റകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്രരീയസമൂഹത്തെ സകലവിഷയങ്ങളില് 

നിന്നു നിവത്തി പ്പി ച്ച് യോഗത്തെ അഭ്സിക്കേ ണ്ടതാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മന൯സാം-വിവേകത്തോടുകൂടിയ മനസ്സുകൊണ്ട്. ശേഷം 
0०9. 

൨൫. ശനൈഃ ശനൈരുപരമേരു ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ 

ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിഞ്മിദപി ചിന്തയേല്. 

വൃതിഗൃഹിതയാ-:ധാരണകൊണ്ടു വശീകരിക്കപ്പെട്ടം ബുദ്ധ്യാ-ബുദ്ധികൊണ്ട്', മനഃ 

മനസ്സിനെ, ആത്മസംസ്ഥം-ആത്മാവില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാക്കി (നിശ്ചലമാക്കി) 

കൃത്വാ--ചെയ്തു് , ശനൈഃ ശനൈടടക്രമത്തിലുള്ള അഭ്യയാസംകൊണ്ട് ഉപരമേല്--(മനസ്സ്സി 

നെ ബാഹ്യയവിഷയങ്ങളില്നിന്നും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്നിന്നും) നിവത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാ 

കുന്നു. കിഞ്ചില് അപി ന ചിന്തയേല്ടഒന്നിനേയും വിചാരിക്കാതെയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ധാരണകൊണ്ടു സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയ ബുദ്ധികൊണ്ടു മനസ്സ്റിനെ 

ആത്മാവില്തന്നെ ഇരുത്തി ക്രമേണ ഉപരതിയെ ശിലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒ 

ന്നുംതന്നെ വീിചാരിക്കാതേയുമിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ധൃതിധൃഹിതയാ ബുദ്ധ്യാ-ധൈധയ്യുത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധികൊ 

ണ്ട് ; ആത്മസംസ്ഥം മനുഃ കൃത്വാ.-:എല്പാം ആത്മാവാണ്, അതല്ലാതെ വേറെ 

ഒന്നുമില്ല എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിചാരംകൊണ്ടു മന സ്സ്റിനെ ആത്മാവില്ത 

ന്നെ ഉരുത്തീട്ട്; ന കിഞ്ചീദപി ചിന്തയേല്ഒന്നുംതന്നെ വിചാരിക്കരുത്. (ഇ 

താണ് യോഗത്തിന്െറ © 10004166}. ഇതാണ് യോഗത്തിനെറ പരമാവധി. 

മനസ്സിനെ ആത്മാവില്ത്തന്നെ ഉഇരുത്തുവാന് ശ്രമിക്കുന്ന യോഗി__ 

൨൬. യതോ യതോ നീശ്ചരത।! മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം 

തതസ്മതോ നിയമ്മൈതദാത്മസ്നയേവ വശം നയേല്. 

ചഞ്ചലംടസ്വഭാവേന ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, അസ്ഥിരം:സ്ഥിരമല്പാത്തതും 

ആയ (വൃയവസ്ഥയില്ലാത്തതുമായം, മനടടമനസ്സ്റ , യതഃ യതഃ-ഏതേതു വിഷയത്തില്, നി 
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ര് 

ശ്ചരതിടപ്രവേശിക്കുന്നുവോ (നിഗ്ഗുമിക്കുന്നുവോ) തതഃ തതാട-അതാതു വിഷയത്തില്നിന്ന് 
൬ ററ നി क റി റി ഠ റി ്] റി ] (9 ത്മ റി ഏതല്:--ഈ മനസ്സിനെ, നിയമ്യട(പ്രത്യാഹരിച്ചിട്ട്) നിവത്തിപ്പിച്ചിട്ട', ആത്മനി ഏവം: 

ആത്മസ്വരൂപത്തില്തന്നെ, വശം നയേല്:സ്ഥിരമായി നിത്തണം. 

<) ) &। [ര] 2 ट 2 2 2 ന ചപലസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും വ്ൃൃവസ്ഥയില്ലാത്തതുമായ മനസ്സ് ഏ 
^ 

+) 9) 5) തേതു വിഷയത്തില് പ്രപേശിക്കുന്നപോ അതാതു വിഷയത്തില്നിന്ന് ഈ മന 
സ്റ്റിനെ പ്രത്യാഹരിച്ച് തന്െറ ആത്മസ്വരൂപത്തില്ത്തന്നെ സ്ഥിരമായി നി സു 

ത്തേണ്ടതാകുന്നു. | 

(ശം ഭാ) സ്വാഭാവികമായ ദോഷത്താല്തന്നെ ചഞ്ചലമായും അതുഹേ 
തുവായിട്ടുതന്നെ അസ്ഥിരമായുമിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ഏതേതു ശബ്ദാദിപിഷയ 

റിമി ാണ് നിഗ്ഗമി १ 2/0) ലി തനി ങ്ങംനിമിത്തമാണ് നിഗ്ഗമിക്കുനനത്” അതാതു വിഷയങ്ങളില്നിന്നുതന്നെ മന 
9 റ ടി ലി 4 2219029 പരമാത്ഥനിരൂപണംകൊണ്ടു വിഷയങ്ങളെ ആഭാസമാക്കിച്ചെയ്കം 

)) (അവയുടെ മിഥ്യാത്വത്തെ അറിഞ്ഞും), അവയില് വൈരാഗ്യഭാപനകൊണ്ടും, 
നിപത്തിപ്പിച്ച് ആത്മാവില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യിക്കേണ്ടതാകുനു. ഇപ്രുകാര 
മുള്ള യോഗാഭ്യാസബലംകൊണ്ടു യോഗിയുടെ മനസ്സ് ആത്മാവില്തന്നെ ശാ 
ന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

് 
൨൭. പ്രശാന്തമനസം ഫ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം 

9] ॥ 

© 96०10 । ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകലൂഷം. 

ശാന്തരജസം--രജോഗുണമററിരിക്കുന്നവനും, പ്രശാന്തമനസം-ശാന്തമായ മന 
४] | ഴി സ്സ്ലോടുകൂടിയവനും, അകലൂഷംടപാപരഹിതനും (കല്ൂഷരഹിതനും), ബ്രഹ്മഭൂതം-ബ്രഹ്മ 

ത്വത്തെ പ്രാപിച്ചവനും ആയ (ജീവഡുക്തനുമായ), ഏനം യോഗിനം-ഇപ്രകാരമുള്ള യോ 
ഗിയെ, ഉത്തമം സുഖം-ശ്രേഷ്യമായ സമാധിസുഖം, ഉപൈതി ഹിസ്വയമേവ പ്രാപിക്കു 
ന്നു (എന്നത് വേഭപ്രസിദ്ധമാകുന്നു). " 

) 
രജോഗുണമററവനും, ശാന്തമനസ്തുനും, കല്പഷരഹിതനും, ബ്രുഹ്മത്വ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചുവനുമായ ഇപ്രകാരമുള്ള യോഗിയെ ഉത്തമമായ. സമാധിസുഖം 
താനേ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ശാന്തരജസംംരാഗാദിക്ലേശവിഷയങ്ങളുററിരിക്കുന്നപനും; വ്ര 
ശാന്തമനസംംവളുരെ ശാന്തമായ മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനും; ബ്രഹ്മഭൂതം_സകല 

८ ६] വും ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവനും__ജിപന്മുക്തനും; ആ 
കല്പഷം-ധമ്മാധമ്മാദിപജ്ജിതനും ആയഃ ഏനം യോഗിനം.--ഈ യോഗിയെ; 
ഉത്തമം സുഖം-നിരതിശയമായ സുഖം; ഉ പൈതിപ്രാപിക്കുന്നു. 

൨൮. യുഞ്ജന്നേവം സദഭാത്മാനം യോഗി വിഗതകല്ലഷഃ 
( റി, (1 ४ 2 ഗു) @& സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്റൃശമത്യന്തം സുഖമശ് നുതേ. 

ഏവം-ഇപ്രകാരം, സദാ-എപ്പോഴും, ആത്മാനംടമനസ്സിനെ, യുഞ്ജ൯ടസ്വാധീ 
നമാക്കിക്കൊണ്ട' (വശിക്രിച്ചിട്ട്), വിഗതകലൂഷഃ-:പാപം തീരെ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്ന, യോ 
ഗീ-യോഗിം, സുഖേനടപ്രയാസംകൂടാതെ, ബ്രഹ്മസംസ്സശം-(അവിദ്്യാനിവത്തകമായ) ബ്ബ 



५८४ >) | 

൨൧൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

മസാക്ഷാല്കാരമാകുന്ന, അത്യന്തം സുഖം-എല്പാററിലുംവെച്ചുത്തമമായ സുഖത്തെ, അ 

ശ് നുതേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇപ്രകാരം എപ്പോഴും മനസ്സിനെ സ്വാധീനമാക്കിക്കൊണ്ടു പാപരഹി 

തനായ യോഗി പ്രയാസംകൂടാതെതന്നെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരമായ ഉത്തമസു 

ഖത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന (ജീപന്മുക്തനായി @ 01) 58025) 01019006. 
(ശം_ഭാ) ००1० = 27० 10626215 ക്രമത്തില്; സദാം(യോഗത്തിന്നു പ്ര 

തിബന്ധമായി ഭവിക്കുന്ന രാഗദ്വേഷാദികറംകൂടാതെ) എപ്പോഴും അത്യന്തം 

സുഖം- ഉല്കൃഷ്ടമായ സുഖത്തെ__നിരതിശയമായ സുഖത്തെ; അശ നുതേ- 

പ്രാപിക്കുന്നു. ശേഷം १०१००. 
സവ്വസംസാരനാശത്തിന്നു കാരണമായ യോഗഫലത്തെ, അതായത് ബ്രദ്മൈകത്വദശന 
;] റി 

ത്തെപ്പുററി ഇന പറയുന്നു 

൨൯. സവഭതസ്ഥമാത്മാനം സവ്ഭൂതാനി ചാത്മനി 

ഈക്ഷതേ യോഗഷയുക്താത്മാ 00012) സമദശനഃ 

യോഗയുക്താത്മാ-സമാഹിതചിത്തനും (ധ്യാനയോഗത്തില്തന്നെ മനസ്സ്സോടുകൂടി 

യവനും)ം സവ്ൃവത്ര-(ബ്രഹ്മാമുതല് 1); ०519 10 7002288) സകലവസ്തൂക്കളിലും, സമദശനഃട 

സമമായി ബ്രഹ്മഭാവത്തെ കാനണുന്നവനുമായ യോഗി, ആത്മാനംടതന്നെ (ആത്മാവിനെ). 
സവ്ൃഭൂതസ്ഥം-സകല്ഭൂതങ്ങളിലുമിരിക്കുന്നതായും, ആത്മനിടതന്നില് (ആത്മാവില്), സ 

വൃഭൂതാനി ച--സകലഭൂതങ്ങളമിരിക്കുന്നതായും, ഈക്ഷതേടകാണുന്നു 

സമാഹിതചചിത്തനും, (ബ്രഹ്മാമുതല് സ്കംബപയ്യുന്തമുള്ള) സകലവസ്പ 

ക്കളിലും സമമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നവനുമായ യോഗി (തെറ) 

ആത്മാ സകലഭൂതങ്ങളിലുമിരിക്കുന്നുവെന്നും, (തന്െറ) ആത്മാവില് സകലഭൂത 
8) $) 

ങ്ങളു 0 © । 3801106) 010170० കാണുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യോഗയഷുക്താത്മാ-സമാഹിതമായിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണ 

ത്തോടുകൂടിയപ൯; സവ്ൃത്ര സമദശനഃ-ബ്രഹ്മാമുതല് സ്ഥാവരാന്തം പലവിധ 

മായിരിക്കുന്ന (പല വിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന) സവ്ഭൂതങ്ങളിലും ഏകമാ 

യും നിവ്വിശേഷമായും വികാരരഹിതമായ്ുമുളള ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വപിഷയമായ 

ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവന് (ബ്രഹ്മഭാവത്തെ മാത്രം ദശിക്കുന്നപ൯; ആത്മാനം. 

തെറ ആത്മാവിനെ; സവ്വഭൂതസ്ഥം-സകലഭതങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

തായും; ആത്മനിംസ്വാത്മാവില് സവ്ൃഭൂതാനി ചം.സകലഭൂതങ്ങളും ഫഐഐക്യ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചതായും; ഈക്ഷതേംകായെന്നു. 
ഇങ്ങിനെയുള്ള ആത്തമൈകത്വദശനത്തിനെറ ഫലത്തെ പറയുന്നു 

൩൦0. യോ മാം പശ്യതി സവത്ര സവം ച മയി പശ്യതി 

തസ്യ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. 
യാതൊരുവ൯, സ്വത്ര-സവ്വഭതങ്ങളിലും, മാംപരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന 

എന്നെ, പശ്യതി കാണുന്നുവോ, സവം ചടസവപ്രാണികളേയും, മയി-എന്നില്, (യഃ) 

യാതൊരുവന്, പശ്യതി--കാണുന്നുവോ തസ്യ-അവന്ന്', അഹം--ഞാന്, ന പ്രണശ 2)2०}= 

അദൃശ്യനായി ഭവിക്കുന്നില്പ. സഃ ചംഅവനും, മേ-എനിക്ക്, ന പ്രണശ്യതി 9०९८2 നാ 
യി ഭവിക്കുന്നില്ല 
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യാതൊരുവന് സഡവ്യഭൂതങ്ങളിലും പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നേയും, 

(അപ്രകാരംതനൊ) സകലപ്രാണികളേയുമെന്നിലും, കാണുന്നുവോ അവന്നു 

ഞാന് അദൃശ്യനായി ഭപിക്കുന്നില്ല. (അവന്നു ഞാ൯ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടു കൃപാദ്ദ 

ഷ്ടരികൊണ്ട് അവനെ അയുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം.)" 

(ശം_ഭാ) സവ്ൃത്തിന്നുമാത്മാവായും വാസുദേവനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ 

എവന് സവ്ൃഭൂതങ്ങളിലും കാണുന്നുവോ, (അപ്രകാരംതന്നെ) ബ്രഹ്മാഭിസ്തംബ 

പയ്മുന്തമുള്ള സകലഭൂതങ്ങളകേയും സവ്വയാത്മാവായ എന്നില് എവ൯ കാണുന്നു 

പോം അങ്ങിയെയിരിക്കുന്ന ആത്തമൈകത്വദശിക്ക് ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന 

ഞാന് പരോക്ഷമായി ഭപിക്കുകയില്ല. (പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെയിരിക്കും എന്ന 

ത്ഥം. അങ്ങിനെയുള്ള വിദ്വാ൯ വാസുദേവനായിരിക്കുന്ന എനിക്കു പരോക്ഷ 

മായി ഭവിക്കുകയുമില്ല. എന്തെന്നാല് അവനേറയും എനേറയും ആത്മാ ഒ. 

ന്നാകുന്നു. ഏതൊരുത്തനും തനെറ ആത്മാ പ്രിയമായി (അതുഹേതുവായിട്ടുത 

നൌ അപരോക്ഷമായി)രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സവ്വാത്മൈകത്വദശിയായിരി 

ക്കുന്ന ആ വിദ്വാന് ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. (അതുഹേതുവായിട്ട് ഏകത്വദശഠയ 

ത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു താല്പയ്യും.) 

ഇങ്ങിനെ മുന്ശ്രോകത്തിന്െറ അത്ഥമായ സമൃശ്ഗശനത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഇനി തല്ഫല 

മായ മോക്ഷത്തെപ്പുററി പറയുന്നു__ 

൩൧. സ്വ്യഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ 
ി ४ 4) | ടി | 0704109 വത്തമാനോപി സ യോഗി മയി വത്തതേ. 

യാതൊരുവന്, ഏകത്വം ആസ്ഥിതഃ-അഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട', 0001० 

സ്ഥിതം മാംടസവൃപ്രാണികളിലുമിരിക്കുന്ന എന്നെ, ഭജതി-ഭജിക്കുന്നുവോ, സഃ യോഗീ 

ആ യോഗി, സവ്൮ഥാ വത്തമാനഃ അപിംഏതു മാഗ്ശുത്തില് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ 

നായാലും, മയി വത്തതേ (ഏവ)-എന്നില്തന്നെയിരിക്കുന്നു. 

യാതൊരുവന് അഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചവനായിട്ട് സകലപ്രാണികജി 

ലും ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ഭജിക്കുന്നപവോ ആ യോഗി ഏതു മാഗ്ലത്തില് പ്രവത്തി 
# 5] 5) | ^ 

കൊണ്ടിരിക്കുനനപനായാലും എന്നില്തന്നെയിരിക്കുന്നു. (അപന് മുക്തനാ 
र 9] ५ 1 യി ഭവിക്കുന്നു. ഭൂഷ്ടനാകുന്നില്ല എന്നത്ഥം). 

9 ) 9 । റി {] റൂ 
(ശം_ഭാ) സമൃശ്ശശിയായ രീക്കുന്ന ആ യോഗ് സവ്വപ്രകാരത്തിലുമിര് 

9 5) ഴ് 

ക്കുനപനായാലും വൈഷ്ണുവമായിരിക്കുന്ന പരമപദത്തില്തന്നെ അവന് ഇരി 

ക്കുന്നു. അവ൯ നിത്യമുക്ത൯തന്നെയാകുന്ു. മോക്ഷമാഗ്രത്തില് അവന്നു യാ 

തൊരു പ്രതിബന്ധവുമില്ല എന്നത്ഥം. 

അതിന്നും പുറമെ 

൩൨. ആത്തമൌപമ്യേന സവത്ര സമം പശ്യതി യോജ്ജുന 
ി 

സുഖം വായദി വാ ദുഃഖം സ യോഗി പരമോ മതഃ. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, സവത്രംസകലഭൂതങ്ങളിലും, സുഖം 01007061 

മാകട്ടെ, യടി വാ ദുഃഖം-ദുഃഖമാകട്ടെ, ആത്തെൌപമ്യേനടതനിക്കുള്ളതുപോലെ, സമംടസമ 



൨പാഠ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

മായി, യഃ പശ്യതി--എവന് കാണന്നുവോ, സഃ യോഗീടആ യോഗി, പരമഃ മതഃടശ്രേഷ്ഠ 

നെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യാതൊരുവന് സകലപ്രാണികജിലും, സുഖമാക 

ട്ട് ദുഃഖമാകട്ടെ, തനിക്കുള്ളതുപോലെ സമമായി വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ യോ 
;) നി | ലി ~ ഗി ശ്രേഷ്ഠനെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) തനിക്കിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അന്ന്യ ജിവികറംക്കുമിഷ്ടമെന്നും, ത 

നിക്കനിഷ്ടമായിട്ടുളളത് അന്യജീപികറംക്കുമനിഷ്ടമെന്നും, ഇങ്ങിനെ തന്നെ 

പ്രോലെ അന്യജീചികളേയും സമമായി വിചാരിക്കുന്ന ഒരുവന് അവക്ക് ഒരു 

വിധത്തിലും പ്രതികൂലമായി പ്രപത്തിക്കുന്നില്ല. യാതൊരുവനാണ്'” ഇപ്രുകാ 

.രം അഹിംസകനും സമൃശശനനിഷ്ടനുമായിരിക്കുന്നത് ആ യോഗി . എല്ലാവ 
;) ല്യാ <) () (2 © > () ८) 
രിലും (എല്ലാ യോഗികജിലും)വെച്ചു് ഉ.ല്കൃഷ്ടനാകുന്നുവെന്നാണ് അഭിപ്രായ 

പ്പെടുന്നത്. 

സമൃശശനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന മുന്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗത്തെ സിദ്ധിപ്പാ൯ വള 

രെ പ്രയാസമാണെന്നു കാണുകയാല് അതിനെ പ്രാപിപ്പാനുള്ള ഉപായത്തെ അറിയണമെന്ന ഇച്ച 

യോടുകൂടി അജ്ജുനന് ചോദിക്കുന്നു. 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൩൩. യഡോയം യോഗസ്പ്പയാ പ്രോക്തഃ സാമ്മ്യേന മധുസ്മദന 

ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാല് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ മധുസ്മദന-അല്പയോ കൃഷ്ണ്ുസ്വാമിന്, സാമ്മയേന-:സാമ്യമായിട്ടള്ള (മനസ്സി 

ന്െറ ലയവിക്ഷേപങ്ങാം കൂടാതെ കേവലാത്മാകാരാവസ്ഥാനത്തോടുകൂടിയുള്ള), യഃ അയം 

യോഗഃടയാതൊരു യോഗം, ത്വയാടഅങ്ങാല്, പ്രോക്തഃ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവോ, ഏത 

091० യോഗത്തിന്െറ, സ്ഥിരാംടസ്ഥിരമായ (ദീഘകാലമായ]), സ്ഥിതിംടസ്ഥിതിയെ, 

ചഞ്ചലത്വാല്ട(മനസ്സ്റിന്െറ) ചലനംഹേതുവായിട്ം അഹം--ഞാ൯, ന പശ്യയാമി-കാണു 

ന്നില്ല (അറിയുന്നില്ല). 

അല്ലയോ കൃഷ്ണുസ്വാമി൯, സാമ്യമായ യാതൊരു യോഗമാണ് അ 

ഞ്ങജാല് ഉ പദേശിക്കപ്പെട്ടത് ആ യോഗത്തിന്െറ സ്ഥിരമായ സ്ഥീതി. മനസ്സി 

നെറ ചലന്ംഹേതുവായിട്ട് , ഞാ൯ കാണുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) സാമ്യേന--സമത്വമായിട്ട് ; ന പശ്യയാമി-കാണുന്നില്ല. (എ 

നിക്ക് ഉപലബ്ലിയുണ്ടാകുന്നില്ലി; സ്ഥിരാം സ്ഥിതിം-അചലമായ സ്ഥിതിയെ. 
ശേഷിം സ്റ്റഷ്ടൂം, 

ഇത്" (മനസ്സിന്െറ ചാഞ്ചല്യം) പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു_. 

൩.൪. ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാഥി ബലവര്് ദുഡ്ധം 

തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ 0५३०१००. 

ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ഹേ കൃഷ്ണുടഅല്പയോ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനേ, 20282019 1.79 

ചഞ്ചലം-സ്വഭാവത്താല്തന്നെ ചപലമായിട്ടള്ളതായും, പ്രമാഥിടദേഹഫേന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്ഷോ 

ഭിപ്പിക്കുന്നതായും, ബലവത്ംവിചാരംകൊണ്ടുതന്നെ ജയിപ്പാനസാഭ്ധ്യമായിട്ടള്ളതായും, 



प्र 
൬.൧൦ അധ്യായം ൨൨൧. 

ദൂഡം-വിഷയവാസനാനുബന്ധംകൊണ്ടു ടൂഭേദ്മായിട്ടുള്ളതായുമിരിക്കുന്നു. (അതഃ )--അത 

നാല്, തസ) ആ മനസ്സിന്െറ, നിഗ്രഹംടനിരോധംം വായോഃ ഇവടകാററിനെറ (നിരോ 

ഡമെന്ന) പോലെം സുഭുഷ്കൂരം--ചെയ്താനേററവുമസാഭ്ധ്യമെന്ന്', അഹം-ഞാന്, 2602] = 0) 

ചാരിക്കുന്നു. 

എന്തെന്നാല്, ഹേ കൃഷ്ണുസ്വാമി൯, മനസ്സ് സ്വഭാവേന ചലനമുള്ള 
1 )) 

തായും, ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നതായും, വിചാരംകൊണ്ടുതനെ ജയ 
| 1) 3} 

പ്യാനസാദ്ധ്യമായിട്ടുളളതായും, വിഷയവാസനാനുബന്ധംകൊണ്ടു ഭേദിക്കപ്പെടു 

വാനസാഭദ്ധ്യമായിട്ടള്ള തായുമിരിക്കുന്നു. അതിനെറ നിരോധം, കാററിന്െറ 

നിഗ്രഹമെന്നപോലെ, ഏററവുമസാഭ്ധ്യമാണെന്നു ഞാ൯ വിചാരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഭക്തജനങ്ങളുടെ പാപാദിസകലദോഷങ്ങളേയും ആകഷിക്കു 
0 2 > ന്) ८ % > ഥാ ¬ ट ന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്” °$ तह? എന്ന പേര്. (കൃഷ് ധാതുവിന്ന് ചിലേ 

ഖനാത്ഥമാകുന്നു). മനസ്സ് കേവലം ചഞ്ചലമെന്നു തന്നെയല്ല അതു ദേഹേ 

ന്രിയങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ച് അവയെ പരവശമാക്കിത്തീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അ 

തിനെ അടക്കിനിത്തുപാന് ഒന്നിനും ശക്തിയില്ല. എന്തെന്നാല് അതിനെ 

വിഷയങ്ങളിതനിന്നാകഷിപ്പാനേററവും പ്രയാസമാകുന്നു. എന്നുതന്നെയുമ 

ല്പം തന്തുനാഗമെന്ന മത്സ്യം & എപ്രകാരമോ അതുപോലെതന്നെ അതും ഖെ 

ടടിമുറിക്കപ്പെടത്തക്കതല്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന മനസ്സിന്െറ നിരോധം അ 

സാഭ്ധ്യമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വായുവിനെറ നിഗ്രഹം എത്ര അസാഭ്ധ്യ 
മോ അതിലുമധികം പ്രയാസമാകുന്നു മനോനീഗ്രഹം എന്നഭിപ്രായം. 

അതു നി പറയുന്നതുപോലെതന്നെയാകുന്നു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൨൫. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുന്നിഗ്രഹം ചലം 

അഭ്യാസേന തു കൌന്തേയ വൈരാഗ്രയേണ ച ഥഫ്ൃതേ. 
ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ മഹാബാഹോ അല്ലയോ = कशत), മനഃടമനസ്സറ്', ടുന്നിഗ്രഹം-നിരോധി 

പ്യാന് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടള്ളതും, ചലടേചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതും, ഇതി ഏതത- ആകുന്നു 

എന്നുള്ളത്”, അസംശയം-സംശയമില്പ. (തഥാപി) തു-എങ്കിലും, ഹേ കൌന്തേയ അല്ല 

യോ കുന്തീപുത്ര, അഭ്യാസേന--അഭ്ാസംകൊണ്ടും പരമാത്മാകാരയായ പ്ൃത്തികൊണ്ടും, 

വൈരാഗ്യേണ ചട(വിഷയങ്ങളില്) വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും, ഗൃഫ്യതേ-നിരോധിക്കപ്പെ 

ടന്നു. 
| (9) 5) 3) 

2 തരോ ८55) 2 >. സ്സ അല്ലയോ അജ്ജുന, മനസ്സ് നിരോധിക്കപ്പെടുവാ൯ വളരെ പ്രയാ; 
)) )) ध 

മായിട്ടള്ളതും ചഞ്ചെലമായിട്ടുള്ളതുമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. എങ്കിലും 
८८ റ] 0) )] 2 3) ക്ക അഭ്യാസംകൊടെട്ടം വിഷയങ്ങളില് വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും അതു നിരോധിക്കപ്പെ 

ടാവുന്നതാണ്.. 

# (ആ) തത്തുനാഗം എന്നത' വരുണപാശം (൫1൨൧൧1) എന്നു പേരായ ഒരു ജലജന്തുവാകുന്നു. 

അതിനെറ ശരീരം വളരെ ദുഡമാകയാല് അതിനെ വെട്ടിമുറിക്കുവാന് വളരെ പ്രയാസമാകുന്നുവെ 

ന്നതു പ്രസിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്” അതിവിടെ ഒരുപമയായി ചേത്തത്. 

29 # 



൦ 

൨൨൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

(ശം_ഭാ) അഭ്യാസം-ചിത്തത്തില് ഒരേ പിഷയത്തെത്തനെൌ വീണ്ടും 
വിചാരിച്ച ശീലിക്കുക. വൈരാഗ്യം-ദൃഷ്ടമായും അദൃഷ്ടമായുമുള്ള ഇഷ്ടവിഷയ 
ങ്ങളില് ദോഷദശനത്തെ ശീലിക്കുകനിമിത്തം അവയില് ഉള്ള വിരക്തി _ 896} 
കാരമുള്ള അഭ്ഠാസംകൊണ്ടും വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും ചിത്തത്തിനെറ 04168800 1(ठ) 
പമായ (വിഷയങ്ങളിലുള്ള) പ്രചാരം നിരോധിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.. 9265) 
നെയാണ് മനസ്സ് നിരോധിക്കപ്പെടുന്നത്. [അഭ്യാസവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊ 
ണ്ട ചിത്തപ്രചാരത്തെ നിരോധിക്കുമന്വോറം (അപ്രകാരം) നിരുദ്ധപൃത്തികമായ 
മനസ്സ്റ് പിഷയമുഖമായും അന്തന്നിഷ്ഠമായും ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം..] 

എന്നാല് ആത്മസംയമമില്ലാത്തവന്െറ കായ്യുത്തില് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു__ 
൩൬. അസംയതാത്മനാ യോഗോ 5९4०० ഇതി! മേ മതിഃ 

വശ്യാത്മനാ തു യതതാ ശക്യോവാപിതുമുപായതഃ. 
അസംയതാത്മനാ-അഭ്യാസവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു മനസ്സിനെ നിരോധിക്കാ 

ത്തവനാല്, യോഗഃ--യോഗം, ദ ഡ്ര്രാപഃ ഇതിടപ്രാപിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയുന്നതല്പ എന്ന്”, 
മേ-എനെറ. മതിഃ--നിശ്ചയം. വശ്യാത്മനാ തു--എന്നാല് (അഭ്ാസവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊ 
ണ്ട്), മനസ്സ്റിനെ അടുക്കിട്ടുള്ള, യതതാട-പ്രയത്നശാലിയാത്, ഉപായതട (മുന്പറഞ്ഞ) ഉ 
പായംകൊണ്ട്'ം അവാപിതും-പ്രാപിക്കുന്നതിന്ന്, ശക്ടയഃടസാഭ്ധ്യമാകുന്നു. 

മനസ്സ്റിനെ അടക്കാത്തവനാല് യോഗം പ്രാപിക്കപ്പെടുസ്തല്ലെന്നാ 
ണ് എനെറ അഭിപ്രായം. എന്നാല് മനസ്സിനെ അടക്കിട്ടളള ഉത്സാഹശാ 
ലിയാല് മുന്പറഞ്ഞ ഉപായംകൊണ്ടു യോഗം പ്രാപിക്കപ്പെടുപാ൯ കഴിയുന്ന 
(ठ) 99022. ̀  

(५८०० -&0) ടുണ്ണാപടടപ്രാപിക്കുലാ൯ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. യതതാവ. 
പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രയത്നം ചെയുന്നപനാല്; ഉ.പായതഃംമു൯പറയപ്പെട്ട 
ഉ പായത്താല്. ശേഷം 1००. 

യോഗാഭ്യാസത്തെ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇഹലോകപരലോക്രാഫ്ഠിക്കു കാരണമായ ക 
മ്മങ്ങളെ സസ്തൃസ്ധിച്ചു. യോഗസിദ്ധിഫലമായും മോക്ഷസാധനമായുമിരിക്കുന്ന സമൃശശനത്തെ 
പ്രാപിച്ചതുമില്ല. ഇങ്ങിനെ യോഗിഷയായവന്െറ മനസ്സ് മരണകാലത്തില് യോഗമാഗ്ശത്തില്നി 
ന്ന്' ഇളകി വശാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങി നെയുള്ളവന്നു നാശം സംഭവിക്കുമെന്നു ശങ്കിച്ച' അജ്ജു 
നന് ചോടിക്കുന്നു__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൩൨൭. അയതിഃ ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാച്ചലിതമാനസഃ 
ററി റ] ;) റ] 2) © സ്പ ൮ 2 @2© 904} ഡയാഗസ്പം ഭ്ധിം കാം ഗത്തം १3 +¬ > ए) ।. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ണ്ണ 

കൂടി യോഗത്തില് പ്രവേശിച്ച്, അയ്തിഃട(പിന്നെ അതിനെ പൃത്തിയാക്കുന്നതിന്ന്) വ്രയ 

റി ഹേ കൃഷ്ടടഅല്പയോ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിന്, 22200 ॐ ५०158 = (® 3] ०) 2360005 

-2 റി റി ഭവാ 0 റി {] റു ത്നം വേണ്ടുംവണ്ണം ചെയ്യാത്തവനായ് (ശിഥിലാഭ്ാസനായി), യോഗാല്--യോഗത്തില്നി 
|] ¦] ന്ന്, ചലിതമാനസഃ-:ഇളകി വിഷയങ്ങളില് പ്രവേശിച്ച മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്ന 

0109 (മന്ദവൈരാഗ്യനായിരിക്കുന്നവന്), യോഗസംസിദ്ധിം-യോഗഫലമാകന ഇഞാന 
7] ത്തെ, അപ്രാപ്യ്യപ്രാപിക്കാതെ, കാം ഗതിം-ഏതു ഗതിയെ, ഗച്ചതി പ്രാപിക്കുന്നു. 



൨ 
൬.0൦ അധ്യായം ൨൨൩ 

൪ 2 | & 2 <} (~ ~> । അല്ലയോ क्क ആദ്യം യോഗത്തില് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രപേശിച്ച 
१ # 9) )] ५) പിന്നെ അതിനെ പൃത്തിയാക്കുന്നതിന്നു പ്രയത്നം പോരാതെ യോഗത്തില് 

റൂ > റ] റൂ നിന്ന് ഇളകി വിഷയങ്ങളില് പ്രപേശിച്ചു മനസ്സ്സോടുകൂടിയപ൯ യോഗഫല 

ത്തെ സിദ്ധിക്കാതെ ഏതു ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു? 

(ശം_ഭാ) ഒരുവന്നു യോഗത്തില് ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവുമുണ്ട്. പക്ഷെ 

അവന് അതില് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നില്ല. അവസാനകാലത്തില് യോഗത്തില് 
നിന്നു മനസ്സ്സിള്കി അവന്െറ സ് മൂതിയും നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവന് 

യോഗഫലമാകന്നാ സമൃശശനത്തെ പ്രാപിക്കാതെ എന്തു ഗതിയെ പ്രാപി 
ക്കുന്നു; 

1 ¢ 0) 
൩൮. കച്ച്രിന്നോഭയവിഭൂഷ്ടുഃ ഛിന്നാഭൂമിവ നശ്യത 

9) 1) ९) 

അപ്രുതിഷ്ടോ മഹാബാഹോ വിമൂഃഡോ ബ്രഹ്മണഃ പഥി. 
ഹേ മഹാബാഹോ-അല്പയോ ശ്രികൃഷ്ണഭഗവാനേ, ുഭയവിദഭൂഷ്ടുഃട(കമ്മമാഗ്ലും, 

യോഗമാഗ്ഗും, എന്നീ) രണ്ടില്നിന്നും ഭൂഷ്ടനായി, അപ്രതിഷ്ടടനിരാത്രയനായി, ബ്രഹ്മണഃ 

പഥി ബ്രഹ്മപ്പാഫ്ചു  പായമായ മാറ്റത്തില്, വിമൂഡ്ധഃടമൂഡനായിട്ടുള്ളവന്, ഛിന്നാഭൂം ഇ 

വടചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയ മേഘംപോലെ, ന നശ്യതി കച്ചില്ടനാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല 
(യോ. 

റി शी) 1 9 

നായി, ബ്രഹ്മപ്രാപ്ത് ]പായമായ മാഗ്ഗത്തെ അറ രാ പവം 
१) : 5) ॥ 

ചിന്നിച്ചിതഠിപ്പോയ മേഘംപോലെ; നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ? 

$ १ १ റ] ६) 5) അല്ലയോ ९3 കമ്മമാഗ്ലം യോഗമാഗ്ഗും എന്തി രണ്ടിരനിന്നും ഭൂഷ്ടൂ 

॥। 5) 1 

(ശം_ഭാ) ഉ ഭയവിദ്രഷ്ടഃ_കമ്മമാഗ്ലത്തില്നിന്നും യോഗമാഗ്ലഗത്തില്നി 
)) । റി 2 2) ഗ്ഗ २) ന്നും (३०९020९०) 588 ०1710; ബ്രഹ്മണഃ 11 61 => ००९19 >|) 9889. മാഗ്ത്തില്. 

2८20919 സ്റ്റഷ്ടൂം. 

റ സ ९ ००0८) ശേഷതഃ ൩൯. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണു ഛേത്തുമഹസ്യശേഷ 

ത്വദന്$ സംശയസ്യാസ്യ ഛേത്താ ന ഹ്വൃപപട്യതേ. 
2) १] ९ ജള ടി ഹേ കൃഷ്ണുടഅല്ലയോ കൃഷ്ണുസ്വാമിന്, മടഎനന്െറ, ഏതത്” സംശയം--ഈ സംശയ 

ത്തെ, അശേഷതഃടമുഴുവന്, ഛേത്തും-നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്ന്', അഹസിടഅങ്ങ്' അഹനാ 

കുന്നു. ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അസു സംശയസ്യയ-:ഈ സംശയത്തിന്െറ, ഛേരത്താം 

നിപ്ൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നവന്, ത്വ3൩8--അങ്ങല്ലാതെ വെറൊരാഠം, ന ഉപപട്യതേടഇല്പ. 

ി൭ ४ 9) 1] ൯ ൯ ൬ ച്ച അല്ലയോ കൃഷ്ണ, എന്െറ ഈ സംശയത്തെ തീരെ നീിവത്തിപ്പിക്കുലാ 

അങ്ങ് അഹനാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, ഈ സംശയത്തെ തിക്കുന്നതിന്ന് ആ 
ങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. 

(ശം_ഭാ) ത്വദന്യഃ-അത്ങില്നിന്നന്യനായിട്ട' ഒരു ദേവനോ ജൂഷിയോ; 

അസ്യ സംശയസ്യയ ഛേത്താ-ഈ സംശയത്തെ നശിപ്പ്റിക്കുന്നപനായിട്യ ന ഉപ 

പദ്യയതേ-ഇല്ല. അതിനാല് ഈ സംശയത്തെ അങ്ങ് തിക്കണം എനാത്ഥം. 
ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൪0. പാത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ 

ന ഹി കല്യാണകൃല് ०८०) 201० താത ഗച്ഛൂതി. 
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ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്ലയോ അജ്ജുന, ഇഹ--ഈ ലോകത്തില്, തസൃടഅവന്ന്' (യോ 

ഗരൂഷ്ടുന്ന് ), വിനാശഃ--നാശം (ഉഭയഭൂംശംനിമിത്തം പാതിത്യം), ന വിദ്യതേ ഏവടഉണ്ടാ 

കുന്നതേ ഇല്പ. അമുത്ര ന--പരലോകത്തിലും (അവന്ന്”) നാശമുണ്ടാകുന്നതല്പ. ഹേ താത 

അല്പയോ പുത്ര, (ലോകരിീത്യാ ലാളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംബോധനം), കല്യാണകൃല് ०८21) 022= 

ശുഭകമ്മത്തെ ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും, ടൃഗ്ുതിംടനികൃഷ്ടഗതിയെ, ന ഗച്ഛതി ഹിടപ്രാപിക്കു 

ന്നില്ല, നിശ്ചയം. 

അല്ലയോ അജ്ജുന., ഇഹലോകത്തിലാകട്ടെ പരലോകത്തിലാകട്ടെ 

അവന്ന്” ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഹേ പുത്ര, ശുരഭകമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു 

വനും നികൃഷ്ടഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. 

(ശം_ഭാ) യോഗ്രഭൂഷ്ടന്ന് ഈ ജുന്മത്തിനേക്കാഠറം താണതായ ഒരു ജന്മ 

പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ശുഭകമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നപ൯ 

കുത്സിതഗതിയെ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. താത പുത്രരൂപേണ തന്നെ 

ത്താന് വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പിതാവ് താത൯ എന്നു പറയപ്പെടു 

ന്൯ു. ഇങ്ങിനെ അച്ഛു൯തന്നെ മകനാകുന്നതുകൊണ്ടു മകനും താതന് എന്നു 

പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു ശിഷ്യനും പൃത്രനെപ്പോലെയാകയാല് താതന് എന്നു 

പറയപ്പെടുന്നു. 

എന്നാല് പിന്നെ അവന്ന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? പറയുന്ന _ - 

൪൧. പ്രാപ) പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതിഃ സമാഃ 

ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ്രഭൂഷ്ടോഭിജായതേ. 

യോഗകഭ്ഷ്ടഃ--യോഗ്ഭൂഷ്ടനായവന്, പുണ്ദകൃതാംടപുണ്യയം ചെയ്തവരുടെ (അശ്വ 

മേധാഭിയാഗം ചെയ്കുവര് പ്രാപിക്കുന്നതായ) ലോകാ൯-ലോകങ്ങളെ, പ്രാഫപ്യടപ്രാപിച്ച്ം 

ശാശ്വതീഃ സമാ$-വളരെ സംവത്സരം, ഉഷിത്വാടവാസസുഖമനുഭവിച്ച്, ശുചീസ്മാം-സ 

ദാചാരന്മാരും, ശ്രീമതാം--ധനികന്മാരുമായവരുടെ, ഗേഹേടഭവനത്തില്, അഭിജായതേ- 

ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

യോഗ്രഭൂഷ്ട൯ പുണ്യവാന്മാര് പ്രാപിക്കുന്നതായ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് 

(അവിടെ) വളരെ കാലം സുഖമായി വസിച്ചുതിനെറശേഷം (പിന്നീട) സദാ 

ചാരന്മാരും ധനവാന്മാരുമായവരുടെ ഭവനത്തില് ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
2 (€ 2 2 ¬ 2 €~ 2 2 ८2 1 (८००-&9) യോഗ്രഭൂഷ്ടഃ_പ്രകൃതംകൊണ്ട് (ധ്യാന)യോഗമാഗ്ഗത്തില് പ്ര 

$ 0 റ 9) 7 ൫] 2 

വൃത്തനായ സസ്ത്യാസിയെപ്പററിയാണ് ഇതു പറയുന്നതെന്നു സ്തൃഷ്ടമമാകുന്നു. പു 

ണ്യകൃതാം-അശ്വമേധാദിയാഗങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്രകാരമുള്ള പുണ്യ, 
(2 0100206 പ്രാപിക്കുന്ന ലോകങ്ങളെ. പ്രാപിച്ച് അവിടെ വളരെ കാലം വാസമ 

6 1101 റിം റ 
[ശ_സ] 1 തന്നാല് ദത്തമായിട്ടുള്ള ७०००1} ०९ ശിഷ്യപ്രശിഷ്യദ്വാരേണ വിസ്കാരത്തെ പ്രാപിപ്പി 

ക്കന്നതിനാല് “താത? എന്ന സംബോധനം. 

2 മംഗളസ്വരൂൂപമായി രിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ സ്വാത്മാവുകൊണ്ടു സാക്ഷാലായി അറിയുന്നവന് 

കല്യാണകൃല്. “പവിത്രം മംഗലം പരം? എന്നിങ്ങിനെ പരബ്രദ്മത്തിന്നു മംഗലസ്വരൂപ 
;) റി] ७। ത്വം സ്മൂരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . 



൬൧൧0൦ അധ്യായം ൨൨൫ 

നുഭപിച്ചതിനെറശേഷം തല്ഭോഗക്ഷയത്തില് യോഗ്രഭൂഷ്യ൯ യഥോക്തകാരിക 

ഒം ശ്രിമാന്മാരുമായവരുടെ ഗൃഹത്തില് വിണ്ടും ജനിക്കുന്നു 

ചീനാം.-വിധിപ്രകാരം കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവരുടെ (യഥോക്തകാരി 
കളുടെ). ശ്രിമതാം-വിഭൂതിയോടുകൂടിയവരുടെ (ഐശ്വയ്യുത്തോടുകൂടിയവ 

രുടെ). । 

(ആ) അല്ലകാലാഭ്ൃയസ്തയോഗഭൂംശത്തിലുള്ള ഗതിപിശേഷത്തെ പറഞ്ഞിട്ട' ഇനി ചിരാഭ്യ 

സുയോഗഭൂംശത്തിലുള്ള പക്ഷാന്തരത്തെ പറയുന്നു__ 

രീ൨. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം 

ഏതദ്ധി 6 {16००० ലോകേ ജന്മ യദിദൃശം. 

അഥവാ--അല്ലെങ്കില്, യോഗിനാംടയോഗനിഷ്ടന്മാരായ, ധീമതാംട-ജ്ഞാനികള: 

ടെ, കുലേ ഏവടകലത്തില്തന്നെ, ഭവതിടജനിക്കുന്നു. ഈദൂശം ജന്മ--ഇപ്രകാരമുള്ള ജന്മം. 

യല്--യാതൊന്നോ, ഏതല്.ഇത്', ലോകേടഇഹലോകത്തില്, ഒുല്ലഭതരം ഹിടവളരെ 6. 

= 2०06) 7960088 078. 

അല്ലെങ്കില്, (അവ൯) യോഗനിഷ്ടന്മാരായ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തില് 

തന്നെ ജനിക്കുന്നു (അല്ലാതെ മു൯പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം യോഗാരൂഡന്മാരല്ലാത്ത 

വരുടെ കുലത്തിലല്ല എന്നത്ഥം). ഇപ്രകാരമുള്ള ജന്മം ഇഹലോകത്തില് 0189 

രെ മുല്പഭമാകുന്നു. (എന്തെന്നാല് അതു മോക്ഷത്തിന്നു ഹേതുവാകുന്നു.) 

(ശം_ ഭാ) അഥവാ- അല്ലെങ്കില് _ശ്രിമാന്മാരായവരുടെ കുലത്തിലല്ലാ 

ത്തപക്ഷം; ധീമതാം യോഗിനാം ഏവ കലേം-ബുദ്ധിമാന്മാരും ഒരിദ്ന്മാരുമായ 

യോഗികളുടെ കലത്തില്; ഭവതിജനിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു ദരിദ്രനായ യോ 

ഗിയുടെ കുലത്തിലുള്ള ജന്മം മു൯പറയപ്പെട്ടതിനേക്കാഠം വളരെ അധികം 86 

ഭമാകുന്നു. 

എത്തുകൊണ്ടെന്നാത__ 

൪൩. തത്ര തം ബുദ്ധിസംയോഗം ലഭതേ പൌവദേഹികം 

യതതേ ച തതോ ഭൂയഃ സംസീിദ്ധൌ കുരുനന്ദന. 

ഹേ കുരുനന്ദന-അല്പയോ അജ്ജുന, തത്ര--അങ്ങിനെയുള്ള ജന്മത്തില്, (സഃ)--അ 

വന് (യോഗഭൂഷ്ടന്), പൊൌവ്വദേഹികടമുജ്ജന്മവാസനയായ (മുന൯ജന്മത്തിലനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട 

ശ്രവണാദിയില്ന്നിന്നുണ്ടായ), തം ബുഭ്ധിസംയോഗംദടഅപ്രകാരമുള്ള ബ്രഹ്മവിഷയമായ 

ബുദ്ധിയോടുള്ള സംയോഗത്തെ, ലഭതേ-പ്രാപിക്കുന്നു. തതഃ ചടമമ്പത്തേക്കാളം (അത് 

ന്െറ ശേഷം)ം ടഭ്രയഃ ച-അധികം (പിന്നേയും), സംസി്ധൌം-(മുജ്ജന്തത്തു വിട്ടുപോയ?) 

യോഗസിദ്ധിയില് (മോക്ഷസിദ്ധിക്കായി), യതതേടപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അതില് (മുമ്പറഞ്ഞപ്രുകാരമുള്ള നല്ല കുലത്തി 

ലുള്ള ജന്മത്തില്) പൂവ്യദേഹവാസനയായ അപ്രുകാരമുള്ള ബ്രഹ്മവിഷയമായ 

ബുദ്ധിസംയോഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന. അതിനെറശേഷം പുവ്വജന്മത്തില് വിട്ട 

# [ശ_സ്വ ബുദ്ധിസംയോഗം__ബുദ്ധി-പരാപരൈകത്വപ്രവേദനലക്ഷണമായ ജ്ഞാനം 

അതുതന്നെ സമീചിനമായ യോഗം (ടമുക്തിസിദ്ധിക്കു പരമോപായം) ബുദ്ധിസംയോഗം__ ജ്ഞാന 
യോഗം എന്നത്ഥം. 



2.4४ 
൨൨൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

പോയിരിക്കുന്ന ആ യോഗസിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി പിന്നേഷും അ 

തിലധികമായിട്ട് അവ൯ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) തത്ര--യോഗികളുടെ കലത്തില്; തതഃ പൃവ്ൃകൃതസംസ്ത്രാര 

ത്തേക്കാഠം; ഭൂയഃ-ബഹുതരം (അധികം), സംസിഭ്ധൌ-സംസിഭ്ധിനിമിത്തം 

(മോക്ഷത്തിന്നായീട്ട് ); യതതേംയത്തംചെയ്യുന്നു. 

പുവ്ൃവദേഹബുദ്ധിസംയോഗം എവ്രകാരമുള്ളതാകുന്നു?__ 

രര. പുധ്യാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹൃവശോപി സഃ 

ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്ൃയ ശബ്ദുബ്രഹ്മാതിപത്തതേ. 

തേന പൂവ്യാഭ്യാസേന ഏവടമുജ്ജന്മത്തില് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ അഭ്യാസംകൊ 

ണ്ടുതന്നെ, അവശഃ അപിടപരാധീനനായാലും (എന്തോ പ്രതിബന്ധംനിമിത്തം അവന് 

ഇച്ചിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും), സഃ-അവന് (പൃവ്ൃജന്മത്തില് യോഗ്രഭൂഷ്ടുനായവന്), ക്രിയതേ 

വിഷയങ്ങളില്നിന്നും നിവത്തിപ്പിച്ച്' ബ്രഹ്മനിഷ്ണനാക്കി തീക്കപ്പെടുന്നു. യോഗസ്പൃയ ജി 

ഇഞാസുഃ-യോഗത്തിന്െറ സ്വരൂപമറിയണമെന്നിച്ചിക്കുന്നവനുംകൂടി, ശബ്ദുബ്രഹ്മ-:വേദ 

ത്തെ (വേദോക്തകമ്മഫലത്തെ), അതിവത്തതേ ഹി! അതിക്രമിക്കുന്നു 

അവന് (പൂവ്വജന്മത്തില് യോഗ്രഭഷ്ടനായവന്൯), താ൯ ഇക്കിക്കുന്നില്ലെ 

ജടിലും, പൂദ്യജന്മാഭ്യാസത്തിനാല്തന്നെ, വിഷയങ്ങളിതനിന്നു നിവത്തിച്ചു ബ്ബ 

മനിഷ്ടനായി ഭവിക്കുന്നു. കേഖലം യോഗസ്വരൂപത്തെ അറിവാനി } > २,88.01 
നുംകൂടി പേദോക്തമായ കമ്മഫലത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു. (അതിലും അധികം 

ഫലത്തെ പ്രാപിച്ച് അവന് മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം). 

(ശം_ ഭാ) പൂദ്യജന്മാഭ്യാസബലംകൊണ്ടു യോഗ്രഭൂഷ്ട൯, അവശനാണെ 
8 ५) ५1} 

९1९1० > സംസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടുതന്നെ (ഫ്രിയതേ.) ആകഷിക്കപ്പെടുന്നു. അ 

ധമ്മാദിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന അപനെറ കമ്മങ്ങറം യോഗാഭ്യാസജമനിതമായ 
0 3) 0) 3) | ളി ത്ത ൯ 

സംസ്ത്രാരത്തേക്കാറം അധികം ബലമായിരിക്കുന്നില്ലെങ്കില് അവ൯ തതസം 
സ്ത്രാരത്താല് ക്ൃതനായിട്ട് ക്കുന്നിലെങ്കി യോഗനിഷയി ്്രാരത്ത വശികൃ യിട്ട് , ഇക്ക്ിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, യേ ിഷ്ട്യിലേ 

ഡ്തന്നെ ആകഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് അധമ്മം അധികം ബലമായിരിക്കു 

ന്നുവെങ്കില് യോഗാഭ്യാസജനിതമായ അവന്െറ സംസ്യത്രാരത്തെ അത് അഭിഭ 

വിക്കുന്ന. പക്ഷേ അതിനെറ (അധമ്മത്തിനെറ) ക്ഷയത്തോകൂടി യോഗാഭ്യയാ 

സജയിതമായ സംസ്ത്ലാരം സ്വയമേവ സ്വഫലത്തെ പുറപ്പെടുവിപ്പാനാരംഭി 

ക്കുന്നു. വളരെക്കാലം വേണ്ടിവന്നാലും അതിന്നു യാതൊരു നാശവുമില്പ എ 

ന്നത്ഥം. ഇങ്ങിനെ യോഗത്തിനെറ സ്വരൂപമറഠിവാധിച്ചിക്കുന്നപനായി യോ 

ഗമാഗ്ലത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്ന സന്യാസിയുംകൂടി__പ്രക തംകൊണ്ടു യോഗ്രഭൂഷ്ട 
# ह 8) ॥ 9) ൫: 2) 

നായവ൯ (അല്ലാതെ കമ്മമാഗ്ലത്തില് പ്രവത്തിച്ച് അതില്നിന്നു ഭൂഷ്ടനായ 

കമ്മയോഗി എന്നത്ഥം ധരിച്ചു ടാ)__പേഭോക്തമായ കമ്മാനുഷ്ലാനഫലത്തെ 

അതിക്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഠം പിന്നെ യോഗത്തെ അറിഞ്ഞു യോഗനിഷ്ടയില് 

4ഫ്രിയതേ എന്നു വേറൊരു പാഠം വിഷയങ്ങളില്നിന്നു യോഗനിക്ടയിലേയ്ക്ത വലിക്ക 

പ്പെടുന്നു എന്നത്ഥം. 



10 - 99 (द) യം ൨൨൭ 

തന്നെയിരുന്നുകൊണ്ട് അഭ്യാസം ചെയ്യുന്നപ൯ വേദോക്തകമ്മാനുഷ്ഠാനഫല 

ത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നുലെന്നു പറയേണമോ? 

എന്തുകൊണ്ടാണ്' യോഗിത്വം ശ്രേഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്'? പറയുന്നു__ 

൪൫. പ്രയത്താ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധകില് ബിഷഃ 

അനേകജന്മസംസിദ്ധസ്മതോ യാതി പരാം ഗതിം. 

പ്രയത്നാല്1-പിന്നെപ്പിന്നെ അധികം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, യതമാന$ യോഗീ 

തു2-യോഗാഭ്യ്യാസത്തില് യത്നം ചെയ്യുന്ന യോഗിയാകട്ടെ, സംശുദ്ധകില് ബിഷഃ3--യോ 

ഗംകൊണ്ടുതന്നെ പാപത്തില്നിന്നു മോചിച്ചവനായി, അനേകജന്മസംസിദ്ധഃടഅനേകജ 

ന്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു ജഞാനസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവനായി (സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനിയായി) ഭവിച്ചിട്ട്', 

തതഃ3-അതിനന്െറശേഷം, പരാം ഗതിം5ടത്രേഷ്ണമായ ഗതിയെ (മോക്ഷത്തെ), യാതിടപ്രാ 

പിക്കുന്നു. 

മേല്ലചമേല് അധികം പ്രയത്തത്തോടുകൂടി യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന 

യോഗി പാപത്തില്നിന്നു മോചിച്ചുവനായി അനേകം ജന്മങ്ങളില് ചെയ്തു 

യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു ജ്ഞാനസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുതിന്െറശേഷം (പരമപുരു 
ഷാത്ഥമായിരിക്കുന്ന) മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അധികമായി പ്രയത്തംചെയ്യുന്ന വിദ്വാന് പാപരഹിതനാ 
യി, ഓരോ ജന്മത്തില് കുറച്ചുകുറച്ചായി യോഗാനുഷ്ലാനത്തിന്നുള്ള വാസഠായെ 

സഞ്ചയിച്ച് ഒടുക്കം അനേകജന്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്ന സം 

സ്പ്രാരത്താല് ജ്ഞാനസിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനെറശേഷം സമൃശഗ്ദശശന 

ത്തെ €16 } ०1020९1 അപന ഉല്കൃഷ്ടഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
४] റി ;] () 

(छे) വേഗത്തില് മുക്തിയെ പ്രാപിക്കണമെന്നിച്ഛുിക്കുന്നവപന് അധികം പ്രയത്നം ചെയ്യേ 

ണ്ടതാണെന്നും അല്ലപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവന് വളരെക്കാലംകൊണ്ടേ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളവെ 

ന്നും (ഇതുകൊണ്ട്) അത്ഥമാകുന്നു. 

അതുഹേതുവായിട്ട് __ 
റി 5) 3} റ] 

2 010. തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗീ ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധികഃ 
9) റ) ट | 3) \ കമ്മിഭൃശ്ചാധികോ യോഗീ തസ്മാദ്യോഗീ ഭപാജ്ജുന. 

യോഗീടധ്യാനയോഗി (ജ്ഞാനനിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്ത് ), 02 10011} = 

കൃഛ൪ ശ്രചാന്ദ്രായണാദിതപോനിഷ്കന്മാരേക്കാളും, അധികുഃടശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ജ്ഞാനിഭ്ഃ 

[ശ_സ] 1 സമാധിയില് പ്രകൂഷ്ടമായ യത്നം. 

१ അതിശ്രഭ്ധയോടുകൂടി നിയമേന നിത്യമായും നിരന്തരമായും സമാധിനിഷ്ഠയെ ചെയ്യുന്ന 

വന്. കാലാന്തരത്തില്മാത്രം ഫലം സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിനാല് മന്ദപ്രയത്നനായ ഭിക്ഷ, 

വില്നിന്ന് ഇവനെ വേര്തിരിക്കുന്നതിന്നാണ് ഇവിടെ തു? ശബ്ദും. 

9 നിരന്തരമായ സമാധിനിഷ്ഠകൊണ്ട്' അജ്ഞാനതല്കായ്യുലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന പാപ 

ത്തില്നിന്നു മോചിച്ചുവനായി അവന്െറ സകലബാഹൃവാസനകളും തല്കാഷ്മുമായിരി 

ക്കുന്ന കാമകമ്മഫലങ്ങളും സമാധി നിഷ്ടകൊണ്ടു നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

4 ആ സമൃശ്ശശനംകൊണ്ടുതന്നെ, 

5 പരമപുരുഷാത്ഥമായി രിക്കുന്ന ഗതിയെ_ സ്വസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന പരമാവസ്ഥയെ 
¶ ;) 

വിദേഹമുക്തിയെ. 



1.59 
൨൨൮ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീിത 

അപി-ശാസ്ത്രുജ്ഞാനമുള്ളവനേക്കാളും, അധികഃടത്രേഷ്ണനാകുന്നു. യോഗീടയോഗിയായ 

വന്, ०00 1/8 ചദ(ഇഷ്ടാപൂത്താദി) കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരേക്കാളും, അധിക (ഇതി): 

ശ്രേഷ്ടനാകുന്നുവെന്നാണ്, മതഃ-എന്െറ അഭിമതം. തസ്മാല്--അതുഹേവായിട്ട്', ഹേ അ 

ജജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, യോഗീ ഭവംനീ യോഗിയായി ഭവിച്ചാലും. 

തപസ്സു ചെയ്യുന്നവര്, ശാസ്രൂജ്ഞാനമുള്ള വര്, കമ്മം ചെയ്യുന്നവ൪, 
5 ८) 5) ~ ¬ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 01609908० ധ്യാനയോഗി ശ്രേഷ്ടനാകുന്നുവെന്നാണ് എ 

3) १ റ റി നെറ അഭിമതം. അതിനാല്, ഹേ അജ്ജുന. നീ യോഗിയായി ഭവിച്ചാലും. 

(ശം_ഭാ) യോഗിയായവന് വെറും ശാസ്ര്രാത്ഥപാണ്ഡിത്യത്തോടുകൂടിയ 
വരേക്കാഒം., തപസ്വികളഖേക്കാഒം. ശ്രേഷനാകുന്നുവെന്ന് (മതഃ: അറിയപ്പെ 

५) 1 | (൫ © 

ടന്നു. യോഗി അശഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നപരേക്കാളും വിശിഷ്ടനാ 

കുന്നു. അതിനാതു, ഹേ അജ്ജുന, നി യോഗിയായി ഭവിച്ചാലും. 

൪൭. യോഗിനാമപി സവ്വേഷാം മല്ഗതേനാന്തരാത്മനാ 

ശ്രദ്ധാവാ൯ ഭജതേ യോ മാം സ മേ യുക്തതമോ മതം. 

യ$ടയാതൊരുവന്, മത്ഗതേന അന്തരാത്മനാ-എന്നില് ആസക്തമായ മനസ്സോ 

ടടകൂടി, ശ്രദ്ധാവാന്ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായി, മാം ഭജതേട-പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന 
എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ, സഃ അവന്, സവ്വേഷാം അപി യോഗിനാം, (०८८०) ) = 00207} 602 

ദിപരന്മാരായ സകലവിധയോഗികളിലുംവെച്ച്', യുക്തതമഃ (ഇതി)ടശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി 
എന്നാണ്, മേ മത$-എനന്െറ സംമതം- 

2 9] റി 6) 1) 2 2 ;] യാതൊരുവ൯ എന്നില് മനസ്സ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എ 

ന്നെ ഭജിക്കുന്നപോ അവന് സകലവിധയോഗികളിലുംവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ യോ 

ഗിയാകുന്നുവെന്നാണ് എനെറ അഭിപ്രായം. (അതിനാല് നീ എന്െറ ഭ 
ക്തനായി ഭവിച്ചാലും എന്നു ഭാവം). 

(ശം _ ഭാ) സവ്വേഷാം അപി യോഗിനാം മധ്യേ-രദ്രാദിത്യാദിദേവന്മാ 

രെ ധ്യാനിക്കുന്ന യോഗികളുില്വെച്ച് ; മല്ഗതേന അന്തരാത്മനാ_വാസുദേപ 
2 )) 9] 5] 5) । ते 3 2 2 ൯ നായിരിക്കുന്ന എന്നില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട > 28100199 യഃ മാം ഭ 

ജതേംശ്രഭ്ധയോടുകൂടി യാതൊരുവന് എന്നെ സേപിക്കുന്നുവോഃ സഃ യുക്തതമഃ 
മതഃ.അവന് ഏററവുമുല്കൃഷ്ടനായ യോഗിയാകുന്നുവെന്നാണ് എന്െറ അഭി 
പ്രായം. 

१ $) 5) 4) ഇതി ശ്രിമത്ഭഗവല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
8. 2 9 ॥ 2 യോഗശാസ്ര്രു ശ്രികൃട്ൂ്താജ്ജുനസംവാദേ 

ധ്യാനയോഗോ നാമ 
@& ധ്യ © ഷഷ്ട്രോധ്യായഃ 

ധ്യാനയോഗമെന്ന ആറാമധ്യായം 

സ്വമ്ാവം. 
ത്ത 

- രം... 

റി റ] नै [ശ_സ്വ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടവരേക്കാളും പറയപ്പെടാതെഷുള്ള സാംഖ്യയോഗാദിമതനി 

ഷ്ലന്മാരായ 00288 സകലരേക്കാളും ജ്ഞാനനിഷ്ടനായ ബ്രഹ്മവിത്ത്' അധികം ശ്രേഷ്ണനാണെന്നറിയ । 
ക്കവാന്വേണ്ടിയാണ് = «०.1 १8०2०. 



റ 

ഫ്ൂഴാമധ്യായം 

८ ഗി റി ൽ 00? । ണ്ട് നി ചോദ്യ യോഗി നാമപി സപവ്വേഷാം? (അ. ൬. ശ്ശോ. ൪൭) എന്ന ശ്ലോകംകൊണ്ട' ഇനിയും ടട) 
१ 

;) {] യ ത്തിന്നിടവരുത്തീട്ട്, താന്തന്നെ “എന്െറ തത്ത്വം ഇന്നപ്രകാരമാണ്, ഇന്നിന്ന വിധമാണ് എ 
;) {] റി ॥ റി] 

ന്നില് അന്തരാത്മാവിനെ (മനസ്സിനെ) ഉറപ്പ്ിക്കേണ്ടത്”? എന്നിങ്ങിനെ (അജ്ജുന൯ ചോടിക്കുംമുന്പു 

തന്നെ) ഉപദേശിക്കുവാനിച്ഛറിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. മയ്യാസക്തമനാഃ പാത്ഥ യോഗം യുഞ്ഞജന്മദാശ്രയഃ 

അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തഛ് ശൃണെ. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജജ്ുന, മയിടപരമാത്മാവായ (പരമേശ്വരനായ) എ 

ന്നില്, ആസക്തമനാഃ--അഭിനിവിഷ്ടമായ (ആസക്തമായ) മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായി, യോ 

ഗംടയോഗത്തെ, യുഞ്ജന്-അഭൂയസിക്കുന്നവനായും, മദാശ്രയഃ (സ൯)--എന്നെത്തന്നെ ശര 

ണംപ്രാപിച്ചവനായുമിരുന്നുകൊണ്ട്', സമഗ്രംടപൂണ്ണമായിരിക്കുന്ന (വിഭൂതിബലൈശ്വയ്യാ 

ദികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന), മാം-എന്നെ, യഥാ-ഏതു പ്രകാരം, അസംശയം-സംശയംകൂടാ 

തെ, ९2०००२४) ०४] അറിയുമോ, തല്ട-അതിനെ, ശൃണുടകേട്ടാലും 

അല്ലയോ അജ്ജുന, പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില് മനസ്സിനെ 

ഉറപ്പിച്ച് യോഗത്തെ അഭ്യസിക്കുന്നപനും, എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുവനുമാ 
) ~ ടൂ १ १ ;) 0 ५ യിട്ടു നീ ഏതു പ്രകാരം പുണ്ണുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ സംശയംകൂടാതെ അദിഡ്യ 

മോ (ആ പ്രുകാരം ഞാ൯ നീയക്കുപദേശിക്കാം; അതിനെ കേട്ടാലും 

(ശം_ഭാ) ഇനി പഠയുവാ൯പോകനന വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ പര 

മേശ്വരനായ എന്നില് ആസക്തചിത്തനായ യോഗി പരമേശ്വരനായ എന്നെ 
0 | 2 

ത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്" മനസ്സുമാധാനത്തെ ചെയ്യുന്നു. ഒരുവന് ഏ 

തെങ്കിലും ഒരു പുരുഷാത്ഥത്തെ ഇകച്ഛിക്കുന്നുചെങ്കില് അവന് തല്പ്രാപ്പിക്കു 

സാധനമായിട്ടുള്ള കമ്മത്തെ__ അഗ്നിഹോത്രം മുതലായത് , തപസ്സ്, ദാനം, 
<) 8 ॥ । റി 

ഇങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മത്തെ_മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ള. എന്നാല് 

ഈ യോഗിയായവ൯ അന്യസാധനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നില് ആസക്ത 

ചിത്തനായി എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നീയും അങ്ങിനെയായിട്ട്, സ 
;) . $ 4) ഞ്ച ൫ > 5) ) 9] 

മസ്തവിഭുതിബലശക്കയ്യൈശ്വയ്യാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന എന്നെ നീ 

ഏതു പ്രകാരം യാതൊരു സംശയവുംകൂടാതെ “ഭഗവാ൯ ഇന്നപ്രകാരമാകുന്നു? 

എന്നറിയുമോ, ഞാനിനി പറയുവാന് പോകുന്ന അതിനെ നീ കേട്ടാലും. 
(ശ_സ) ആറാമധ്യായത്തില് ജ്ഞാനയോഗത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ചിക്കുന്നവന്നു കമ്മംതന്നെ 

യാണ്' തത്സാധനമായിട്ടുള്ളതെന്നും, യോഗാരൂഡനായ അവന്നുതന്നെ കമ്മസസ്ത്യാസമാണ' സാധ 

നമായിട്ടുള്ളതെന്നും, ഇങ്ങിനെ കമ്മവും തത്സന്യഠസവും ക്രമത്തില് ചിത്തശൂദ്ധിക്കം ജ്ഞാനയഷോഗ 

സിദ്ധിക്കും കാരണമാണ് എന്നു പ്രതിപാദിച്ച് അതില്തന്നെ സകല അംഗങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 

യോഗത്തെ സലക്ഷണം നിരൂപിക്കുകയും, യോഗ്രഭൂഷ്ടനായവന്ന്' നാശമുണ്ടാകുമോ എന്ന ശങ്ക വേ 

ണ്ട എന്നുപദേശിക്കുകയും, ചെയ്തിട്ട് ബ്രമ്മവിത്തായിട്ടുള്ളവന് സദാ ബ്രഹ്മനഷ്ടനായിത്തന്നെയിര്, 

ക്കേണ്ടതാണ”' എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പോഠം ബ്രഹ്മവിത്തായവന് യാതൊരു നിഷ്ണയോടുകൂടി 
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രി. 

൨൩൦ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

സദാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോം ആ ബ്രഹ്മം എന്തൊരു മാതിരിയാകുന്നും എന്തൊരു ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ 

താകുന്നു, എങ്ങിനെയാണ' അതില് സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടത്', എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സംഗതികളെ നിരൂ 

പിക്കുന്നതിന്നായി _ഏഴാമധ്യായമാരംഭിക്കുന്നു. അതില് ആദ്യംതന്നെ ഈശ്വരൈകശരണതയോടു 

കൂടി ഈശ്വരതത്ത്വത്തെ കേപ്പ്യാനിച്ചിക്കന്ന മുമുക്ഷ, തത്ത്വശ്രവണകായ്യുത്തില് സാവധാനത്തോ 

ടുകൂടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്” എന്നു മനസ്സ്സിലാക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി, “സദാ മദാശ്രയനും എന്നില്തന്നെ 

മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനുമായി ഞാന് പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന അത്ഥത്തെ സാവധാനമായി കേട്ടാലും? 

എന്ന് അജ്ജുനനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ശ്രീഭഗവാന് പറയുന്നു__മയ്യാസക്തമനാ ഇതി. 

(ശ്രീ) മുന്ന ധ്യയോവസാനത്തില് “മല്ഗതേനമന്തരാത്മനാ യോ മാം ഭജതേ സ മേ യുക്തത 

മോ മതഃ? എന്നു പറഞ്ഞു. എന്െറ:ആ തത്ത്വം എപ്രകാരമാകുന്നു, ആല്ടെ ഭക്തിയെയാണ് 

ചെയ്യേണ്ടത്” എന്ന ശങ്ക” സ്വസ്വരൂപത്തെ നിരൂപിക്കുന്നതിന്നായി ശ്രീഭഗവാന് പറയുന്നു 

മയ്കാസക്തമനാ ഇതി. 

മദ്വിഷയമായ ഈ ജ്ഞാനമാകട്ടെ__ 

൨, ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനമിദം വ ക്ഷ്യാമൃയശേഷതഃ ५ 

യല് ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോന്യല് ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ 

യല്--യാതൊന്നിനെ, ജ്ഞാത്വാ-അറിഞ്ഞ്', ഇഹടശ്രേയോമാഗ്ലുത്തില് (മോക്ഷ 

മാശ്ശൃത്തില്), ട്രയഃ-ഇനിയും, അന്ധ്യല്-മറെറാന്ന്', ജ്ഞാതവ്ൃയംടഅറിയപ്പെടേണ്ടതായി, 

ന അവശിഷ്യതേ--ശേഷിക്കുന്നില്ലയോം സവിജ്ഞാനംടഅനുഭവത്തോടുകൂടിയ, ഇദം ജ്ഞാ 

നം-മദ്വിഷയമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ, അശേഷതടടമുഴുവനും, അഹം-ഞാന്, തേടനിന 

ക്ക്, വക്ഷ്യഠാമി--പറഞ്ഞുതരാം. | । 

ഏതിനെ അറിഞ്ഞാല് മോക്ഷമാഗ്ഗത്തില് പിന്നെ മറെറാന്ന്' അറിയ 
ത്തക്കതായി ശ്േഷിക്കുന്നില്ലയോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തോടുകൂടിയി 

രിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തെ ആസകലം ഞാ൯ നിഷക്ക് ഉ.പദേശിച്ചുതരാം. 

(ശം_ഭാ) സ്വാനുഭവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തെ ആസക 

ലം ഞാന് നിയക്കുപദേശിക്കാം. ശ്രോതാവ് (അജ്ജുന൯) മനസ്സിരുത്തി കേം 

ക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് ഉപദേശി 21200 ഭാവിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ സ്ത്തിക്കു 

ന്൯_ഇതിനെ അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ അറിയപ്പെടേണ്ടതായി വേറെ പുരുഷാ 

ത്ഥസാധനമൊന്നുംതനൊ ശേഷിക്കുന്നില്ല. എന്െറ തത്ത്വത്തെ അറിയുന്ന 

വന് സവ്യൂജ്ഞനായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. അതിനാല്. ജ്ഞാനം വിശിഷ്ട 

ഫലത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട്” അതു വളരെ പ്രയാസമായിട്ടേ 
പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നതുമുള്ള. 

എന്തുകൊണ്ട്? കേട്ടാലും__ 

൩. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്ൃതതി സിഭ്ധയേ 
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ. 

മനുഷ്ട്യാണാം സഹസ്രേഷു (മധ്മേ)-- അനേകം മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്, കശ്ചില്- 

ഒരുവന്, സിദഭ്ധയേംആത്മജ്ഞാനസിദഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട്', യതതിടപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. 

യതതാം അപിടപ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന, സിദ്ധാനാം (സഹസ്രേഷു മധ്യേ) അനേകം ജ്ഞാ 
നദികളുടെ ഇടയില്, കശ്ചില്-ഒരുവന്, മാംടപരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന എന്നെ, തത്ത്വ 

ചേപരമാത്ഥമായി, വേത്തിട-അറിയുന്നു 
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)] 4) ൫ അനേകം മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് കഷ്ടിച്ച് ഒരുവന് (പു്വപുണ്യവ 
ശാല്) ആത്മജ്ഞാനസിഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. പ്രയത്നം ചെ 

യ്യുന്ന അനേകം ജ്ഞാനികളുടെ ഇടയില്തനനെൊ കഷ്ടിച്ച് ഒരുവന് പരമാത്മാ 

വായിരിക്കുന്ന എന്നെ (മല്പ്രസാദംകൊണ്ടു) പരമാത്ഥമായി അറിയുന്നു. (ആ 

ത്മതത്ത്വം അതിദുല്പഭമാണെജ്്ലും അതിനെ ഞാന് നിയക്കു പദേശിച്ചുത രാ 

മെന്നത്ഥം.) 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുവര് മോക്ഷത്തിന്നായിക്കൊണ്ട മോക്ഷമാഗ്ലത്തില് 

പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നുപോ അവരും സര്്ധന്മാര്തന്നെയാകുന്നു. അവരില്തന്നെ 

മുല്പഭമായിട്ടൊരാളോ മറേറാ മാത്രമേ എന്നെ യഥാത്ഥമായിട്ടഠിയുന്നുള്ള. 

ഇപ്രകാരം ശ്രോതാവിനെ രുചിപ്പെടുത്തി ഉപദേശത്തില് താല്പയ്യുമുള്ളവനാക്കിത്തീത്തിട്ട* 

ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൪. ഭൂമിരാപോനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച 

അഹംകാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ. 

മേടഎനന്െറ, ഇയം പ്രകൃതിഃ ഏവ ചടമായയെന്ന ഈ. ശക്തിതന്നെ, ഭൂമിഃടഭൂമിം 

ആപഃ-ജലം, അനലഃ$- അഗ്നി, വായുഃടവായു, ഖം-ആകാശം, മനഃടമനസ്സ്സ്ം ബുദ്ധിഃ 

ബുദ്ധി, അഹംകാരഃടഅഹംകാരം, ഇതി അഷ്ടധാ-എന്ന് എട്ടുവിധമായി, ഭിന്നാടവിഭാ 

ഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

എന്െറ ഈ പ്രകൃതിതന്നെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായും, ആകാശം. മ 

നസ്സ് 31} അഹംകാര എന്നിങ്ങിനെ ०९०} വിഭാഗിക്കപ്പെടി 
റ സി 2 ബു ക ० 1 ०45 ഡ വട്ട 

രിക്കുന്നു. 
8) <] 4) (ശം_ഭാ) ഭൂമി എന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ടു മഹാസ്ടക്ഷ്യമായ പൃഥിവിതന്മാത്ര 

) . +) 5) <) 

എന്നത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രകൃതി എട്ടായി പിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

വെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സ്ഥൂലമായ പൃഥിവി എന്നത്ഥമെടുക്കുവാ൯ പാടില്ല. 

അതുപോലെതന്നെ ജലം, അഗ്നിം വായു, ആകാശം എന്ന ശബ്ദുങ്ങളെക്കൊ 

ണ്ട് അതാതിന്െറ തന്മാത്ര എന്നത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മനസ്സ് എന്ന 

തുകൊണ്ടു മനസ്സിന്നു കാരണമായ അഹംകാരം എന്നത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം. ബു 

ദ്ധി എന്നതുകൊണ്ട്” അഹംകാരകാരണമായ മഹത്തത്ത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കണം. 

അഹംകാരം എന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ട' അവിദ്യയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അപ്യക്തത്തെ 

ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എപ്രകാരമാണ് വിഷം ചേന്നിരിക്കുന്ന അന്നം വിഷ 

മെന്നതനനൊ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്രകാരംതന്നെ അഹംകാരവാസനയോടുകൂടി 

ചേന്നിരിക്കുന്ന മൂലകാരണമായ അവ്യക്തവയം അഹംകാരമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

അഹംകാരത്തെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നതും മൂലകാരണമായ അപ്യയക്തമാകുന്നു. പ 

രമാത്ഥത്തില് അഹംകാരമാണ് സകലജിവികളുടെ പ്രവൃത്തികഠംക്കും കാരണ 

മെന്നു നാം അനുഭവത്തില് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്രകാരം ഐശ്വരിയായ എ 
റു] ) ¢) ഥ് റു റൂ 

നെറ മായാശക്തി എട്ടായി പിഭാഗീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 



വിപ് 
൨൩൨ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ശ്രീ) ഇങ്ങിനെ ശ്രോതാവിനെ - അഭിമുഖികരിച്ചു പ്രകൃതിദവാരാ സ്തഷ്ടപ്യാദികത്തുത്വേന 

ഇഈശ്വരതത്ത്വത്തെ നിരൂപിക്കുന്നതിന്നായി പരാ എന്നും അപരാ എന്നമുള്ള ഭേദത്തോടുകൂടിയിരി 

ക്കന്ന രണ്ടു പ്രകൃതികളെപ്പററി പറയുന്നു ഭൂമിരിതി. 

൫. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം 

ജിപഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധായ്യുതേ ജഗല്. 

ഹേ മഹാബാഹോ അല്പയോ അജജുന, ഇയം-ഇത്' (മുന് എട്ടായി വിഭാഗിക്ക 

പ്പെട്ടിട്ടള്ള പ്രകൃതി), അപരാ-(ജഡത്വം ഹേതുവായിട്ട്") നികൃഷ്ടമാകുന്നു. ഇതഃ തും-:എ 

ന്നാല് ഇതില്നിന്ന് (മേല്പറയപ്പെട്ട പ്രകൃതിയില്നിന്ന് ), അസ്യയാം-ഭിന്നമായും, ജീവഭ 

താം-ജീവസ്വരൂപമായും (ക്ഷേതൃജ്ഞരൂപമായും), യയാ1ടയാതൊരു പ്രകൃതിയാല്, ഇടം 

ജഗല്--ഈ ജഗത്ത്, ധായ്യയതേജ-ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, (താം)ടഅങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന 

തായുമുള്ള, മേ-എനെറം, പരാംവ്രകൃഷ്ടമായ, പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയെ, വിദഭ്ധി-അറി 
ഞ്ഞ്ഞാലും. 

അല്പയോ അജ്ജുന, ഇതു (മേല് എട്ട വിധമായി പവിഭാഗിക്കപ്പെട്ട 

ഈ പ്രകൃതി) നികൃഷ്ടമാകുന്നു. എന്നാല്, ഇതില്നിന്നു ഭിന്നമായും, ജീവസ്വ 
രൂപമായും, ഈ ജഗത്തിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും, ഇരിക്കുന്ന എനെെറ 

പ്രകൃഷ്ടമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) ഈ പ്രകൃതി നികൃഷ്ടവും, അശുദ്ധവും, അനത്ഥത്തെ ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നതും, സംസാരബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയതും, ആക 

ന്൯. എന്നാല്. ഇതില്നിന്നു ഭിന്നമായിട്ടുളള എന്െറ ശുദ്ധമായും പ്രകൃഷ്ടമാ 

യുമിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞാലും. അത്” എനെറ ആത്മസ്വരൂപംത 

ന്നെയായും, ക്ഷേത്രജ്ഞലക്ഷണത്തോടുകൂടിയും, പ്രാണ(ജീവ)ധാരണത്തിന്നു 

നിമിത്തളുതമായും, ഇരിക്കുന്നു. അത് ഈ ജഗത്തിനെറ ഉള്ളില് പ്രവേശിച്ച് 

അതിനെ ധരിക്കുന്നു. 

൬. ഏതദ്യോനിനി ഭൂതാനി സവ്യാണിതയുപധാരയ 

അഹം കൃല്സ്റസ്റസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രകൂയസ്തഥാ. 

0012904} ഭൂതാവി-സ്ഥാവരജംഗമാത്മകങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകലഭൂതങ്ങളും, ഏത 

ദ്രോനീനി ഇതി-:ഈ രണ്ടു വക പവ്രകൃതികളില്നിന്നുണ്ടായവയാണെന്ന്, ഉപധാരയ-അറി 

ഞ്ഞാലും. (അതഃ) ഇതുഹേതുവായിട്ട്, അഹം-ഞാന്, കൃല്സ്തറസയയ ജഗതഃടസ,കലജഗത്തി 

[ശ_സ] 1 ക്ഷേത്രജ്ഞരൂപമായി അന്തരംഗസ്ഥമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠപ്രകൂൃതിയാല്. 
2 70042 ദേഹേന്ദരിയാടി രൂപമായി രിക്കുന്ന ജഗത്ത് ജിവനാലാണ് ധരിക്കപ്പെടുന്നത്__ 

“ഞാന്, എന്െറ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അഭിമാനത്തോടുകൂടി തോഷണപോഷണരക്ഷണാ 

ടിക്രിയകം നിവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ ബാഹ്ൃപ്രപഞ്ചത്തിലും “ഇത് 

ഘടം, ഇത് പടം? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സ്ത്ൃത്തിയെ ഉണ്ടാക്കി നാമരൂുപാദിഭേദകല്ലന 

കൊണ്ടും ഭോഗ്യത്വസംഭാവനകൊണ്ടും വിനിയോഗംകൊണ്ടും ഉള്ള ജഗത്തിന്െറ 01142 

ഹം ഈ ഡ്രകൃഷ്ടപ്രകൃതിയാല്തന്നെയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 

& [ശ്രീ] എന്െറ രണ്ടു പ്രകൃതികളില് ജഡമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദേഹരൂപമായി പരിണമിക്കു 

ന്നു. എന്െറ അംശ്രഭതമായും ചേതനമായുമിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠടപ്രകൃത്ി ഭോക്താവിന്െറ നിലയില് 

ദേഹങ്ങളില് പ്രവേശിച്ചു സ്വകമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട' അവയെ ധരിക്കുന്നു. എന്െറ ഈ രണ്ടു പ്രകൃതി 

കളും എന്നില് നിന്നുഅവിച്ചവയാകുന്നു. ഇതുഹേതുവായിട്ട്'. 



2.2 
6) 99 അധ്യായം ൨൩൩ 

ന്നുംം പ്രഭവഃ-ഉത്പത്തികാരണവും (പരമകാരണമായും), തഥാ-അപ്രകാരംതന്നെ, പ്രള്്. 

യഃലയകാരണവും ആകുന്നു (സംഹത്താവായുമിരിക്കുന്നു). 

സ്ഥാവരജംഗമാത്മകങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകലഭൂതങ്ങളും ഈ രണ്ടു വക 

പ്രകൃതികളില്നിന്നുണ്ടായവയാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ടു ഞാന് സകലജഗ 

ത്തിന്നും ഉ ല്്പത്തികാരണവും ലയകാരണവുമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന അപരയായും പര. 

യായയമിരിക്കുനന എനെറ ഈ രണ്ടു പ്രകൃതികഠം സകല്ഭൂതങ്ങളുടേയും യോനീ! 

യാണെന്ന? (ഉ ല്പത്തിക്കു ഹേതുപാണെന്ന് ) അറിഞ്ഞാലും. ഈരണ്ടു പ്രകൃ 

തികറംമൂലമായി സവ്യജ്ഞനായും ഈശ്വരനായഷുമിരിക്കുന്ന ഞാ൯ സകലജഗ 

ത്തിനന്െഠജും ഉ ല്പത്തിലയങ്ങറംക്കു കാരണമായി ഭപിക്കുന്നു. 

അതുഹേതുവായിട്ട് - - 

ഒ. മത്തഃ പരതരം നാന്യയല് കിഞ്ചിദസ്പി ധനഞ്ജയ 

മയി സവമിദം പ്രോതം സത്രേ മണീഗണാ ഇവ. 

ഹേ ധനങ്ജേയ-അല്പയോ അജജുന, മത്തഭച-എന്നേക്കാഠം, പരതരം-അധികം: 

ശ്രേഷ്ഠമായി, അന്യല്--വേറെ, കിഞ്ചില്ഒന്നും (ജഗത്തിന്െറ സൃഷ്ടരിസംഹാരങ്ങാംക്കു സ്വ 

തന്ത്രമായ ഒരു കാരണവും), 09 അസ്തി1ടഇല്ല. സൃതേടനൂത്ച്ചരടില്, മണിഗണാഃ ഇവട 

രത്നങ്ങഠം എന്നപോലെ, മയി-എന്നില്, ഇദം സവ്വം-ഈ സകലപ്രപഞ്ചവും, പ്രോതം: 

കോക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അല്പയോ അജ്ജുന, എന്നേക്കാഠം അധികം ശ്രേഷ്ഠമായി വേറെ ഒന്നു 

മില്ല. നആൂല്ച്ചരടില് രത്തങ്ങഥം എന്നപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമെപ്പാം ഫ്എന്നില്. 

കോക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു). 

(ശം_ഭാ) പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില്നിന്ന് അന്യമായി വേ 

റെ ഒരു കാരണവുമില്ല. ഞാ൯തനൊയാണ് ഈ ജഗത്തിന്ന് (പരമ) കാരണ 

മായിരിക്കുന്നതെന്നത്ഥം. അതുഹേതുവായിട്ട് സകലഭൂതങ്ങളും, ഈ ജഗത്താസ 

കലംതന്നെയും, നീളമുള്ള നൂലുകളില് വ്രസ്രുമെന്നപോലെയും, ചരടില് രത്ത 

്ങ0ം എന്നപോലെയും., പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില് ഗ്രഥീതമായിര 

ശ൭ന്നു__ അനുഗതമായിരിക്കുന്നു., അല്ലെങ്കില് അനു സ്യൃതമായി രിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] ചിലര് ബ്രഹ്മത്തില്നിന്നു ഭിന്നമായി ജഗത്തിന്നു കാരണത്തെ കല്പിച്ച് ആ കാരണ. 
റി 

ത്തെ ജഗദാധാരമായി വണ്ണിക്കുന്നു. ഇതു ശ്ര തിപിരോധമാകുന്നു. ഇതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു സ 
7 

വ്യാധാരവും താന്തന്നെഷാണെന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നു__മത്ത ഇത. 
പ വാട 

[ശ_സ] & പ്രകൃത്യുപാധികനായും സത്യാദിലക്ഷണനായുമിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരനായി രിക്കുന്ന. 

എന്നില്നിന്ന്” അന്യൃമായിട്ട്. 

2. നിരീശ്വരന്മാരായ സാംഖ്യമതക്കാര്, പ്രധാനം (അവ്യക്തം അല്ലെങ്കില് മൂലപ്രകൃതി) 

ആണ് ജഗത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്നതെന്നു വാദിക്കുന്നു. നൈയായികന്മുർ ജഗല് 

കാരണമായി പരമാണുക്കളെയാണ്” സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത'. ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തര് 

ഓരോന്നിനെ ജഗല്കാരണമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഭഗവാന് ഇവി 

ടെ അവയെജെല്ലറം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് “എന്നില്നിന്നന്യമായിട്ട' വേറൊരു ജഗല് 

കാരണമില്ല? എന്നുപദേശിക്കുന്നു. 



१५८१ 
൨൩൪ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

ഏതേതു ധമ്മുത്താല് വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അങ്ങിലാണ് ഇതെല്ലാം അനുസ്ൂതമായി രിക്കു 
ന്നത്? പറയുന്നു__ 

൮. രസോഹമപ് സു കൌന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസ്മയ്യുയോഃ 

പ്രണവഃ സവ്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പെരരുഷം (०94. 

ഹേ കൌന്തേയടഅല്പയോ കുന്തിപുത്ര, അപ്'സു-ജലങ്ങളില്, രസഃ-രസംം അ 

ഹം--ഞാനാകുന്നു. ശശിസ്ൃയ്യയോഃടചന്ദ്രസുയ്യന്മാരിലുള്ള, പ്രഭാ--പ്യകാശം, അസ്തി--ഞാ 

നാകുന്നു. സവവേദേഷുടസകലവേദങ്ങളിലുള്ള, പ്രണവഃടപ്രണവമെന്ന “ഓം? കാരവും 

ഖേ-ആകാശത്തില്, ശബ്ദൂഃ-ശബ്ദുവും, ൬ൂഷുട-പുരുഷന്മാരില്, പെരരുഷടടപുരുഷസ്വഭാവ 

വും (३) 2०१०) (അസ്തി)--ഞാനാകുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ജലങ്ങളിലുള്ള രസം ഞാനാകുന്നു. സൂയുചന്ദ്ര 

ന്മാരിലുള്ള പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു. സകചവേദങ്ങളിലുള്ള ഓംകാരവും, ആകാ 

ശത്തിലുള്ള ശബ്ദവും പുരുഷന്മാരിലുള്ള പുരുഷസ്വഭാവവും, ഞാന്തന്നെ 
യാകുന്നു. 

(८००-&9) ജലത്തിന്െറ സാരം രസമാകുന്നു. രസഭൂതമായിരിക്കുന്ന 

എന്നില് ജലം ഗ്രഥിതമായിരിക്കുന്നു (അ നുഗതമായിരിക്കുന്നു.) ഇങ്ങിനെ എ 
ല്യാ ദിക്കിലും അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ജലത്തിലെ രസമെനാതൃപോലെ 
തന്നെ ഞാ൯ സ്യു ച്രൂന്മാരുടെ പ്രഭയുമാകുന്നു. സകലവേദങ്ങളിലുമുള്ള ഓം 
കാരം ഞാനാകുന്നു__പ്രണവഭൂതമായിരിക്കുന്ന എന്നില് സകലവേദങ്ങളും ആ 
നുഗതമായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, ആകാശത്തിന്നു സാരഭൂതമായിരി 
ക്കുന്നതു ശബ്ദുമാകുന്നു. ശബ്ദുരൂപമായിരിക്കുന്ന എന്നില് ആകാശം ഗ്രഥിത 
മായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരംതനൌെ പുരുഷന്മാരിലുള്ള പൌരുഷം ഞാനാകുന്നു. 

പുരുഷനെറ ഭാവം പെരരുഷം. ത്ദ്രപമായിരിക്കുന്ന എന്നില് പുരുഷന്മാര് 
ഗ്രഥിതമായിരിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] അപ് പ്ടജലങ്ങളില്, അഹംം-ഞാ൯ രസഃടരസരൂപമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു __ 

സ്വകാരണമായും രസാത്മകമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില് ജലം മദേകസത്താമാത്രമാഷി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

ഉദാഹരണം -- മുത്ത് (മണ്ണു) കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കുടം മുണ്മയമായി മുത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിചൊയുന്നു 

വെന്നും അത് (കുടം) മണ്ണില്നിന്ന്' ഭിന്നമല്ലെന്നും, ഉള്ള സംഗതി പ്രത്യക്ഷസിദ്ധമാണല്ലേ. ഈ 

ദൃഷ്ടാന്തം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ए. പുണ്ട്യോ ഗന്ധഃ പൃഥിപ്യാഞ്ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൌ 

ജീവനം സവ്ൃഭൂതേഷ്യ തപശ്ചാസ്യി തപസ്വിഷു. 

പൃഥിപ്യാം-ഭൃമിയില് (ഉള്ള), പുണ്ദ$ ഗന്ധഃ ചടസുഗന്ധവും (അവികൃതമായ ഗ 

ന്ധവും), വിഭാവസൌ-അഗ്നിയില് (ഉള്ള), തേജഃ ചടപ്രകാശവും, അസ്തി--ഞാനാകുന്നു. 

സവ്ൃഭൂതേഷു--സകലപ്പാണികളിലുമുള്ള, ജീവനംടആയുസ്സ്ം, തപസ്വിഷുട(വാനപ്രസ്ഥ൯ സ്സ 
മുതലായ) തപസ്വികളിലുള്ള, തപഃ ചടതപസ്സും അസ്തി-:ഞാനാകുന്നു. 

ഭൂമിയിലുള്ള സുഗന്ധവും. അശഗ്നിയിലുള്ള പ്രകാശവും, ഞാനാകുന്നു. 
സവ്ൃഭുതങ്ങളിലുള്ള ആയുസ്സും, തപസ്വികജിലുള്ള തപസ്സും, ഞാനാകുന്നു. 

 (ശം_ഭാ) പൃഥിവിയിലുള്ള സുരഭിഗന്ധം ഞാനാകന്നു. ഗസ്ധഭൂത 
) 9) 9) )) 9) റ ६) 5) 

മായിരിക്കുന എന്നില് ०1 .6} 04} അനുഗതമായിരിക്കുന്നു (കോക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.) 



२.८४ 
6) 29 അധ്യായം ൨൨൫. 

പൃഥിവിയിലുള്ള ഗന്ധത്തിന്നു പുണ്യത്വം (സൌരഭ്യം) സ്വഭാവമായിട്ടുള്ളതാ 

കുന്നു. ഗന്ധാദികറംക്ക്' അപുണ്യത്വം സംസാരികളായിരിക്കുന്നവരുടെ അജ്ഞാ 

നംകൊണ്ടും. അധമ്മംകൊണ്ടും, പിന്നെ ചില പദാത്ഥങ്ങഥം തമ്മിലുള്ള 

സംയോഗംകൊണ്ടും, ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഗന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച പ 

റയപ്പെട്ട പുണ്യത്വം ജലം മുതലായവയിലുള്ള രസാഭികറഠാക്കും യോജിപ്പി 

ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അശഗ്നിയിലുള്ള പ്രകാശവും ഞാനാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ, 

യാതൊന്നുനിമിത്തമായിട്ടാണ് സകലപ്രാണികളും ജീപിക്കുന്നത് (അമൂതാഖ്യ, 

മായ യാതൊരു അന്നരസത്താലാണ് സകലപ്രാണികളും ജീപിക്കുന്നത്”) ആ 

ജിവനവും ഞാനാകുന്നു. തപസ്വികളിലുള്ള തപ്പസ്സ്റം ഞാനാകുന്നു തപോ: 

രൂപമായിരിക്കുന്ന എന്നില് (ഈശ്വരനില്) തപസ്വികാം പ്രോതമായിരി 

ക്കുന്നു (അനുഗതമായിരിക്കുന്നു.? 

൧൧. ബീജം മാം സവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാത്ഥ സനാതനം 

ബുഭ്ധിബ്ബുഭ്ധിമതാമസ്തി തേജസ്നേജസ്വിനാമഹം. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജജ്ുന, മാം-എന്നെ, സവഭൂതാനാംടചരങ്ങളായും അ. 

ചരങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന സകലഭൂതങ്ങളുടേയും, സനാതനംടനിതൃയമായിരിക്കുന്ന, ബീജം-വി 

ത്തായി, വിഭ്ധിംഅറിഞ്ഞാലും. ബുഭദ്ധിമതാം-ബുഭ്ധിമാന്മാരുടെ, ബുദ്ധിഃ--പ്രജ്ഞയും (നിശ്ച. 

യജ്ഞാനവും), തേജസ്വിനാംടപ്രഗല് ഭന്മാരുടെ, തേജഃടപ്രാഗല്'ഭ്യവും, അഹം അസ്തി-:-ഞാ. 

നാകുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എന്നെ സകലഭൂതങ്ങളുടേയും നിത്യബീജമായി. 
അറിഞ്ഞാലും. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ പ്രജ്ഞയും പ്രഗല് ഭന്മാരുടെ പ്രാഗലിഭ്യവും, 
ഞാനാകന്നു. 

(ശം_ഭാ) ബീജം.പ്രരോഹകാരണം. ബുദ്ധിഃ. അന്തഃകരണത്തിനെറ 

വിചേകശക്തി. സനാതനം-ചിരന്തനം. തേജസ്സ് പ്രാഗല്ഭ്യം (അന്യനെ. 

കിഴടക്കുവാനുള്ള സാമത്ഥ്യം.) 

(ശ്രീ) ബീജം-സജാതീയമായ കായ്യുത്തെ ഉ.ല്പാടിപ്പിപ്പാനുള്ള സാമത്ഥ്യം. സനാതനം: 

നിത്യം; ബീജത്തിന്െറ വിശേഷണം. എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഉത്തരോത്തരസവ്വകായ്യുങ്ങളിലും അനു. 

സ്തൂതമായിരിക്കുന്നതിനാല് നിത്യം. 

൧൧. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവജ്ജിതം 

ധമ്മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്പി ഭരതഷഭ. 

ഹേ ഭരതഷഭ-അല്പയോ ഭരതത്രേഷ്ം ബലവതാംടബലവാന്മാരുടെ, കാമരാഗവി! 

വജ്ജിതം1ടകാമവും രാഗവും കൂടാതെയുള്ള, ബലം -212 = 921610०, = അഹം-ഞാനാകുന്നു. ഭൂ. 

തേഷ്ുയടപ്രാണികളില്, ധമ്മാവിരുഭ്ധഃ-ധമ്മത്തിന്നു വിരോധമല്ലാത്തതായ, കാമഃടഇച്ചു 

(സ്വഭായ്യയില് പുത്രോല്പാദനമാത്രോപയോഗിയായ കാമം), അസ്തി-ഞാനാകുന്നു. 
പി റാ നന്ന യം പി പത്താന് 
ശ്രീ) 1 "108 = @2 ८.19 0 ०93 2 9९४ ०10 868 169 അഭിലാഷം. അതു രാജസമാകുന്നു. 2008-6 @ വ. 

സ്കൂ (२१०० 2०९०९१० ഇനിയും വേണമെന്നിങ്ങിനെ അതില് ചിത്തരഞ്ജനാത്മകമായ തൃഷ്ണ. 
गा) 

അതു താമസമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ രാജസതാമസങ്ങളായ കാമരാഗങ്ങ0ം കൂടാതെയുള്ള. 

മ. സാത്ത്വികമായ സ്വധമ്മാനുഷ്ടാനസാമത്ധ്യം. 



५ 

൨൩൨൬ ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗിത 

അല്പഷോ അജ്ജുന, ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗവിവജ്ജിതമായ ബലം 

ഞാനാകുന്നു. ഭൂതങ്ങളില് ഉള്ള ധമ്മാവീരുദ്ധമായ ഇച്ഛുയും ഞാനാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) കാമരാഗവിവജ്ജിതം__കാമഃ_അസന്നികൃഷ്ടമായ (ഇന്ദ്രിയ 

ഞ്ങാംക്കു പ്രത്ൃയക്ഷമല്ലാത്ത) വിഷയങ്ങളില് തൃഷ്ണുഃ രാഗഃചപ്രാപ്യവിഷയങ്ങളില് 

രഞ്ജന (ആസക്കഷി'; ഇങ്ങിനെയുള്ള കാമരാഗങ്ങറം കൂടാതെയുള്ള ബലം-സാ 

മത്ഥ്യം, ഓജസ്സ്; ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗവിവജ്ജിതമായ__ദേഹധാരണ 

ത്തിന്നുമാത്രം പേണ്ടിയ__ബലം ഞാനാകുന്നു. അല്ലാതെ തൃഷ്ണയും രാഗത്തീി 

ന്നും കാരണമായ സംസാരികളുടെ ബലമല്ല (എന്നത്ഥം). അപ്രകാരംതന്നെ 

ധമ്മശാസ്ര്രാത്ഥത്തിന്നു വിരോധമല്ലാത്തതായ യാതൊരു കാമമാണ് പ്രാണിക 

ളില് ഉള്ളത് അതും ഞാഠാകുന്നു__ദേഹധാരഞണത്തിന്നു മാത്രമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ 

ണം. പാനം, എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇച്ചു ഞാനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

അത്രയുമല്പ__ 

൧൨. യേ ചൈവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്മാമസാശ്ച യേ 

മത്ത ഏവേതി താന് വിദ്ധി ത്വഹം തേഷു തേ മയി. 

സാത്തപികാഃ ഏവ-സത്ത്വഗണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഭാവാഃടവസ്ത്രക്കഠം, യേ 

എവയോം രാജസാഃ ചടരാജോഗുണത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവയും, താമസാ ച-തമോഗുണ 

ത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവയുമായ (ഭാവാഃ)-വസ്തരക്കഠം, യേ-എവയോ, താന്--അവയെ (എ 

ല്ലാം), മത്തഃ ഏവ ഇതി-എന്നില്ന്നിന്നുണ്ടായവയെന്ന്', വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും. (ഏവം 

അപി?ടഇങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, തേഷു-അവയിത്, അഹംടഞാന്, ന (വത്തേ)-ഇരിക്കു 

ന്നില്ല. തേ തു-എന്നാല് അവ, മയി--എന്നില്, (വത്തന്തേ (എന്െറ അധീനങ്ങളായി) 

ഇരിക്കുന്നു. 

സാത്ത്വികമായും രാജസമായും താമസമായും യാതൊരു വസ്തക്കള്ാണു 

ള്ളത് അവയെല്ലാം എന്നില്നിന്നുണ്ടായവയാണെന്നറിഞ്ഞാലും. എന്നാലും 

ഞാ൯ അവയില് (ജിപനെപ്പ്യോലെ തദധീനനായി) ഇരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് 

അവജെല്ലാം (മദധീനന്മാരായി) എന്നിലീരിക്കുന്നു. 

 (ശംഭാ) ജീവികം (അവരവര) ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സാ 

ത്ത്വികമായും രാജസമായും എന്തെല്ലാം പദാത്ഥങ്ങകാണുണ്ടാകുനനതു” അവയെ 

ല്ലാം എന്നില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവയാണെന്നറിഞ്ഞാലും. ഇങ്ങിനെ അവപജെല്ലാം 

എന്നില്നിന്നുണ്ടാകുന്നവെങ്കിലും ഞാന്, സംസാരികള്െപ്പോലെ, തദ്വശനായി 

രിക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് > അവര ൯൦ അധീഈത്തിലിരിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] “മത്തഃ പരതരം 0920219" എന്നതു മുതല്ലം; സംക്ഷേപമായി പ്രതിപാടിക്കപ്പെ 

ട്ടിട്ടുള്ള അത്ഥത്തെത്തന്നെ, “രസോഹം? എന്നതു മുതല് “കാമോസ്തറി ഭരതഷഭ? എന്നതുവരേയുള്ള ശ്ലോ 
९ 

2 4] 4] റി © 1 © രീ 4] © (ती 4] ടി 

കങ്ങളെക്കൊണ്ടു രസപ്രഭാദ്യാകാരമായിട്ട (അപ്പ മുതലായവഷ്ക്ക) താന് കാരണമാണെന്നും, ചന്ദ്രാ 

ട്രികഠം കായ്യുങ്ങളാണെന്നും, രസാഭിരൂപേണ അവയ്യ കാരണമായിരിക്കുന്ന തന്നില് അവ അനു 

ഗതമായിരിക്കുന്നു വെന്നും, കാരണച്യതിരിക്തമായിട്ട് അവയ്മ സത്തയിലെന്നു തിപാടിച്ചില്് 
204 3 24; ടു വയ്യ & ०००9 പ്രതിപാദിച്ച =) 

ഇപ്പ്യോഠം ഉ.പക്രാന്തമായ അത്ഥത്തെത്തന്നെ ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന്നായി സാമാന്വേന സകലപ 

ദാത്ഥങ്ങളും തന്നില് നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുംം ഉല്പന്നമായിരിക്കുന്ന അവയെല്ലാം തന്നില്ത 

ന്നെ സ്വാത്മനാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നും, പ്രതിപാദിക്കുന്നു_.യ ഇതി. 



൭). - 
6) - 99 അധ്യായം ൨൩.൭ 

സാത്ത്വികാട ഭാവാ$ടസത്ത്വഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പദാത്ഥങ്ങം__ ദേവന്മാര്, ജൂഷികം, 
ബ്രാഹ്മണര്, ശക്കരാദികഠം. രാജസാഃ (ഭാവാഭ)ടരജോഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പദാത്ഥങ്ങഥം_ഗ 
സ്വവ്ൃന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, ക്ഷത്രിയര്, മുളക മുതലായവ. . 0900098 (ഭാവാദ3)-തമോഗുണവ്രധാനമാ 
യിട്ടുള്ള പദാത്ഥങ്ങം__രാക്ഷസന്മാര്, മാംസളക്കുകറം, ८०७९, വെളുത്തുള്ളി മുതലായവ. ഇങ്ങി 
നെ സാത്ത്വികമായും രാജസമായും താമസമായും എന്തെല്ലാം ഭാവങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നത്', എന്തെല്ലാ 
മാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എന്തെല്ലാമാണ്' ഇനി ഉണ്ടാവാന് പോകുന്നത്; താന് മത്തഃ ഏവ ഇതി വി 
ഭ്ധി-അവജയെല്ലാം തത്തരഗുണോപാധികമായും ജഗല്ബീജമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില്നിന്നുതന്നെയാ 
ണുണ്ടാകുന്നത്, മറെറാന്നില്.നിന്നല്ലം എന്നു ധരിച്ചംലും. ആ വക സാത്ത്വികാടിപദാത്ഥങ്ങളില് 
ഞാന് സത്ത്വര ജസ്പുമോഗൃണത്രപേണ അവയ്മു, കാരണമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനാല് അവയെ 
ല്ലാം സത്ത്വാദ് ഗുണാത്മകമായും സ പകാരണമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില് പ്രോതമായിട്ടു മദാത്മനാ സ്ഥ। 
തിചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. എപ്രകാരമാണ്” സത്ത്വഗ്രണകായ്യുമായ ശക്കര മുതലായവ മാധുയ്യും മാത്ര 
മായി ഭവിക്കുന്നത്, എവ്രകാരമാണ് രജോഗുണകായ്യുമായ മുളക്” എരുവു മാത്രമായി ഭവിക്കുന്നത്, 
എഡ്രകാരമാണ് തമോഗുണകാഡ്യുമായ വെളുത്തുള്ളി മത്തതമാത്രമായി ഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ബ്ര 
മകാഷ്യ്മായിരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ജഗത്താസകലവും ബ്രദ്മമാത്രംതന്നെയാണെന്നറിഷേണ്ടെതാകു 
നനു. ഇതുകൊണ്ട്, “മത്തഃ പരതരം നാസ്ത്ത?ം “മയി സപ്വമിദം പ്രോതം? എന്നു തുടങ്ങി “രാജസാസ്താ മസാശ്ച യേ എന്നതുവരെയുള്ള ഏ്ലോകങ്ങക്കെ ക്കൊണ്ടു മായാശബളിതമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്ന്, 
മൃത്തിനെപ്പേംലെ, പരിണാമകാരണത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്, മുല്ഘടാടദികഠം എനസപോലെ കായ്ക്ക് 
കാരണമാത്രമാണ് എന്ന വ്്രായം കൊണ്ടും, “സവ്വം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിബലം 
കൊണ്ടും, ബ്രമകായ്യുമായി രിക്കുന്ന ജഗത്ത് ബ്രദ്മമാത്രമാണ് എന്നു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലുറപ്പിച്ച”ം 
മുമുക്ഷുക്കളും വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ നല്ലവ ണ്ണം ശ്രവണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും അതിന്െറ അത്ഥത്തെ ന 
വണ്ണം ഗഹിച്ചിട്ടള്ളവരുമായ യതികറം “കണ്ടതും കേട്ടതും തൊട്ടതും എന്നുവേണ്ട, ഈ കാണുന്ന 
സകലവ്രപഞ്ചവും ഞാനും ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു" എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭാവനകൊണ്ടു ^ 210190८0) 
കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നാമരൂപഭേദകല്ലനയെ നിശ്ശേഷം തള്ളിക്കളഞ്ഞു തങ്കലും ഈ കാണുന്ന സകല 
വ്രപഞ്ചത്തിലും ബ്രഹ്മബുദ്ധിയെത്തന്നെ പ്രയത്തേന സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്” എന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടു 
ന്നു. സ്വ്ൃത്ര ബ്രശ്മാകാരമായ (ചിത്ത) വൃത്തിതന്നെയാണ്” സമാധി എന്നു പറയുന്നത്. അപവ്രകാ 
രമുള്ള ബ്രശ്മത്വവാസന എപ്രകാരമായാലാണ് ദ്ൂ്ധമായും നിരന്തരമായും വശ്യമായും ഭവിക്കുന്നത് 

ത്സ റി] റി യ്ക താ {] റി 
അതുപ്രകാരം തത്സമ്പാദനത്ത ന്നായക്കൊണ്ടു പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും സൂചി പ്പിക്ക 
പ്പെടുന്നു. 

“ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും പരമേശ്വരനായും സ്വഭാപേന നിത്യനായും തുദ്ധനായും ബുദ്ധനാ 
५४० മുക്തനായും സവ്വഭൂതങ്ങറംക്കുമാത്മാവായും നിഗ്ഗൂണനായും സംസാരദോഷമാകുന്ന ബിജത്തെ ദ 

क्व 
. റി റി തനാ ८ 2 ¢ റി १ റി റി 

ഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കാരണഭൂതനായും ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ലോകം അറിയുന്നില്ല? എന്നിങ്ങിനെ ഭഗ 0 ഠി റി ത ८ 0 [ ലി റി ५, ത്ത് ¦] (७, 
1909 കാരുണ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (അനുതപിക്കുന്ന). എന്നാല് എന്തുനിമിത്തമാണ് ജഗത്തിന്ന 
ഈ അജ്ഞാനം പറയുന്ന. 

൧൩. ത്രിഭിഗ്ഗൂണമയൈര്ഭാവൈരേഭിഃ സവമിദം ജഗല് 
മോഹിതം നാഭിജാനാതി. മാമേള്യഃ പരമവ്യയം. 

ത്രിഭിഃ ഗുണമയൈഃട(കാമലോഭാടി;) മൂന്നുവിധഗുണവികാരങ്ങളായ, ഏഴടി? ഭാ 
വൈ$-ഈ (മുന്പറയപ്പെട്ട]) സ്വഭാവങ്ങളാല്, ഇദം സവം ജഗല്തഈ സകലവ്രപഞ്ച 
വും (സകലപ്രാണികളം), മോഹിതം-മോഹത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. (അതഃ)--ഇതുഹേതു 
വായിട്ട്, ഏഭ്ഃ-ഇവയിതനിന്ന്' (ഈ ഭാവങ്ങളില്നിന്ന്), പരംടഭിന്നനായും (ഇവയാല് 
സ്പൃശിക്കപ്പെടാത്തവനായും), അവ്യയംടനാശരഹിതനായും (നിപ്പികാരനായും!) ഇരിക്കുന്നം 
മാഎന്നെ, ന അഭിജാനാതിട അറിയുന്നില്ല. 
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മൂന്നുലിധഗുണവികാരങ്ങളായ ഈ ഭാവങ്ങളാല് മോഹീിതന്മാരാക 

യാല് സകലപ്രാണികളും, ഇവയില്നിന്നു ഭിന്നനായും നാശരഹിതനായുമിരി 

ക്കുന്ന എന്നെ അറിയുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) ത്രിഗൂണങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളായ രാഗദ്വേഷമോഹാഭിപ്രകാര 

ങ്ങളായ ഈ പദാത്ഥങ്ങളാല് സകലപ്രാണികളും അജ്ഞാനത്തെ (അവിപേക 

തയെ) പ്രാപിച്ചിട്ട്, ഇവയില്നിന്ന് __മേല്പ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളില്നിന്ന് --0)) 

ലക്ഷണനായും: (പ്യത്'രിക്തനായും) പ്യയരഹിതനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ അറി 

യുന്നില്ല. 

അവ്യയ൯ജന്മാദിസവ്ൃഭാവവികാരവുമില്ലാത്തവപ൯ (ഷഡ് ഭാവവികാ 

രരഹിതന്൯). 

[ശ_സ] ആവരണാത്മികയായും വാ൩നത്മികയായും ത്രിഗുണാത്മികയായും അനാടിയായു 

മിരിക്കുന്ന അവിദ് (അജ്ഞാനം) ഹേതുവായിട്ട' “പഞ്ചകോശാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഈ ദേഹമാണ് 

ഞാന്? എന്നിങ്ങിനെ ദേഹത്തില് ആത്മബുദ്ധിയോടുകൂടി സകലപ്രഠംണികളും വിഷയഭോഗങ്ങളില് 

ആസക്തചിത്തന്മാരായി ട്ടു സത്ത്വാദിഗുണങ്ങളിതനിന്നും തല്കായഷ്യുങ്ങളില്നിന്നും, എന്നല്ല, സകല 

ദുശ്യപദാത്ഥങ്ങളിതനിന്നും ഭിന്നനായും__നിത്യനായും നിഗ്ലണനായും (281029४० ബുദ്ധനായും ഏക 

രസനായും ആനന്ദഘനനായുമിരിക്കുകയാല് സത്ത്വാദിഗണതല്കായ്യുവിലക്ഷണനായും_അവിക്രി 

യനായും ശാശ്വതനായും പരിപുജ്ണുനായും പരബ്രഹ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ അറിയുന്നില്ല. ചിലര് 

ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തെ പരോക്ഷമായി അറിയുന്നുവെങ്കിലും “ഇതുതന്നെയാണ് ഞാ൯'. എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 

സ്വാനുഭവത്തോടുകൂടി സാക്ഷാല്ക്കരിക്കുന്നില്ല. “അഹോ! ഇതുതന്നെയാണ് ലോകത്തില് അത്ൃത്ത 

തമായിട്ടുള്ളത് ” എന്നു ഭഗവാന് വിചാരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ഭദൈവിയായും വൈഷ വിയായും ത്രിഗുണാത്മികയായുമി 
ണേ 

രിക്കുന്ന മായയെ അതിക്രമിക്കന്നത്? കേട്ടാലും__ 

൧൪. ദൈവി! ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ഭുരത്യയാ 

മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 

ദൈവീ1--അലൌകികിയായും (അതൃത്ഭൂുതമായും), ഗുണമയിടസത്ത്വാദിഗുണവികാ 

രാത്മികയായും ഇരിക്കുന്ന, ഏഷാം--:ഈ, മമ മായാ-എനെറ ശക്തിയായ പ്രകൃതിം 8०९) 

യാ ഹിടഅതിക്രമിക്കുവാന് ബഹുപ്രയാസമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നതു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. (ത 

ഥാപി)ടഅങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, മാം ഏവാ-എന്നെത്തന്നെ, യേടയാതൊരുവര്, പ്രപ 

[ശ_സ, 1 മുന്നു കാലത്തിലും അന്യറപേക്ഷകൂടാതെ സ്വയമേവ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ദേ 

വ൯൨_നിവ്വിശേഷനായ പരമാത്മാ. പരമാത്മാവായ എന്നില്, ആകാശത്തില് നീല 

വണ്ണംപോലെം, ആഭാസത്രപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ദൈവീ 

| | മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ? എന്ന ത്തില് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസ്തച്ചുബ്ദുംകൊണ്ടു സ 

ഗുണമായ വസ്തുവല്ല വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്'. അങ്ങിനെയാണെങ്കില് തദുപാസനകൊ 

ണ്ടു ഗ്ണമയിയായി രിക്കുന്ന മായയുടെ അതിക്രമണം “സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് 

സഗണോപാസനകൊണ്ടു സത്ത്വാദിഗുണാതിക്രമണവും ഭേദദശനനിവൃത്തിയും സിദ്ധിക്ക 

പ്പെടുനസ്നതല്ല. വിഷസേവകൊണ്ട്' അമൃതസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അമൃതസേവകൊണ്ടുത 

ന്നെയാണ് അമൃതസിദ്ധി. അതുപോലെ നിഗ്ഗണോപാസ്ധനകൊണ്ടാ ണ് മായയുടേയും തല് 

കായ്യുത്തിനേറയും നിശ്ശേഷനിപൃത്തിയുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാല് ഇവിടെ അസച്ചബ്ബം 

കൊണ്ടു നിഗ്ഗണമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മമെന്നാണ് അത്ഥമെന്നും, തടുപാസനയെ ച്ചെ 

യ്റുന്നപനാണ്' മായയെ അതിക്രമിക്കുന്നതെന്നും, സിദ്ധമാകുന്നു 
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3160 = (ഇളകാത്ത ഭക്തിയോടുകൂടി) ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവോ, തേടഅവര്, ഏതാം മാ 

യാംടടുസ്തരയായിരിക്കുന്ന ഈ മായയെ, തരന്തി-കടക്കുന്നു (നിവത്തിക്കുന്നു). 

അത്ൃൃത്ഭൂതമായും ഗുണത്രയരൂപമായുമിരിക്കുന്ന എന്റെറ മായാശക്തി 

യെ അതിക്രമിക്കുവാ൯ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. എങ്കിലും. യാതൊരുത്തരാ 

ണ് (ഏകാന്തഭക്തിയോടുകൂടി) എന്നെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവര് 

ഈ മായയെ കടക്കുന്നു (അതിക്രമിക്കുന്നു. 

| (ശം ഭാ) ത്രിഗുണാത്മികയായ ഈ മായ ദേവനായും ഈശ്വരനാഷ്ും. 

വിഷ്ണുവായ്യമിരിക്കുന്ന എന്നില് ഉള്ളതാകുന്നു. അതിനാല് അതിനെ അതിക്ര 

മിക്കുവാ൯ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ യാതൊരുവരാണ് 

സകലധമ്മങ്ങളേയുമുപേക്ഷിച്ചു മായാവിയായും സ്വാത്മാവൃതന്നെയായുമിരിക്കു 

ന്ന എന്നെത്തന്നെ സവ്യാത്മനാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത'” അവര് സകലഭൂതങ്ങ 

ളേയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ മായയെ അതക്രമിക്കുന്നു. സംസാരബന്ധ 

ത്തിരനിന്ന്” അപര് മോചിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 
അങ്ങേ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ഈ മായയെ അതിക്രമിക്കുന്നു വെങ്കില് എന്തുകൊണ്ടാണ്” എല്ലാ 

വരും അങ്ങേത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത'? കേട്ടാലും__ 

൧൫. ന മാം ദുഷ് കൃതിനോ മൂഡ്ഥാഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ 

മായയാപപഹ്ൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. 

ദുഷ് കൃതിനട-പാപശീലന്മാരായും, മുഡ്ധാഃ-ടമൂഡന്മാരായും, മായയാ അപഹൃത 

ജ്ഞാനാ$ടമായയാലപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരായും, ആസുരം ഭാവം (ദം 

ഭോ ഒപ്പ്യോഭിമാനശ്ച? എന്നിങ്ങിനെ ഇനി പറയുന്ന) ആസുരസ്വഭാവത്തെ, ആശ്രിതാഃ-- 

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരായും (പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരായും), നരാധമാഃടമനുഷ്യരില് അധമ 

ന്മാരായിരിക്കുന്നവര്, മാം-എന്നെ, ന പ്രപദ്യന്തേ-ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല (ഭജിക്കുന്നില്പ). 

പാപശീലന്മാരായും മൂഡന്മാരായും ആത്മജ്ഞാനസ്വരൂപമില്ലാത്തപ 

००९४० ആസുരഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നപരായും മനുഷ്യരില് അധമന്മാരാ 

യുമിരിക്കുന്നപര് എന്നെ ഭജിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ ഭാ) മാം_പരമേശ്വരനായ എന്നെ. ദുഷ്കൃതിനഃ_പാപം ചെ 

ന്നവർ. നരാധമാഃ-മനുഷ്യരിരവെച്ചു് നികൃഷ്ടന്മാര്. ആസുരം ഭാവം-ഹിം 

സ അസത്യം മുതലായ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ഭാവം. ശേഷം സ്ത്ൃഷ്ടം. 

എന്നാല് പുണ്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരായ നരോത്തമന്മാ൪__ 

൧൬. ചതുവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാഃ സുകൃതിനോജ്ജൂന 

ആത്തോ ജിജ്ഞാസുരത്ഥാത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതഷഭ. 

ഹേ ഭരതഷ്ഭ, ഹേ അജ്ജുനം-ഭരതകലത്തില് ത്രേഷ്നായ അല്ലയോ അജ്ജുനം 

ആത്തഃ--രോഗാദികളെക്കൊണ്ടു പീഡിതനായവന്, ജിജ്ഞാസുഃ-ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപി 

പ്യാനിച്ഛിക്കുന്നവന്, അത്ഥാത്ഥി--:ഇഹഫത്തിലും പരത്തിലും ഭോഗസാധനവിഷയങ്ങളെ പ്രാ 

പിപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നവന്, ഇഞാനി ച-ആത്മാവിനെ അഠിയുന്നവന് (ബ്വഹ്മജ്ഞാനി), (ഇ 

തി) ചതുവിധാഃടഇങ്ങിനെ നാലുവിധത്തിലുള്ള, സുകൃതിന$ടപുണ്യശാലികളായ, ജനാഃ: 

ജനങ്ങഠം, മാം-എന്നെ, ഭജന്തേ-ഭജിക്കുന്നു. 
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ഭരതകലത്തില് ശ്രേഷ്ണനായ അല്പയോ അജ്ജുന, രോഗാദികളെക്കൊ 
ണ്ടു പിഡിതനായവ൯, ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിപ്പാന്ിച്ഛിക്കുന്നപ൯, ഇഹ 

ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഭോഗസാധനവിഷയങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാനിച്കി, 

ക്കുന്നവ൯, ബ്രഹ്മജ്ഞാനി, എന്നിങ്ങിനെ നാലുപിധപുണ്യശാലികളായ ജന 

ങ്ങറം എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ആത്തഃ-തസ്തുരനാലോ ല്യാഷ്രത്താലോ രോഗം മുതലായതി। 

.നാലോ അഭിഭൂുതനായവന് (പരാജഭിതനായവ൯) ജിജ്ഞാസുഃ-ഭഗവത്തത്ത്വ 
ത്തെ ®? 01010651 ‰ {15802010} അത്ഥാത്ഥിധനത്തെ കാമിക്കുന്നപ൯; ജ്ഞാ 

05} 01) 90419080 തത്ത്വത്തെ അറിയുന്നവന് (ശബ്ദുജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവനും 

ആത്മതത്ത്വസാക്ഷാല്കാരത്തെ മാത്രമിച്ഛിക്കുന്നപനുമായ മുമുക്ഷു എന്നത്ഥം.) 

ശേഷം 0०. ` 

[ശ_സ] സുകൃതിനഃ ജനാദട-ഇജ്ജന്മത്തിലും അനേകം ജന്മാന്തരങ്ങളിലും €സ്വകമ്മണാ ത. 

०९) 24. ,) സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ? (അ. ൧൮. 69. ൪൬) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശാസ്ത്രത്താലും തദത്ഥ 

ഇ്ഞനായ ഗ്ുരുവിനാലും ശിക്ഷിതന്മാരായി ട്ടു യാതൊരുവ൪ ഇരശ്വരാപ്പൂണബുദ്ധ്യം മന്ത്രതന്ത്രാദികറം 

3൭ യാതൊരു ലോപവും കൂടാതെ ശ്രൌതുമായും സ്മ്രത്തമായുമുള്ള കമ്മങ്ങളെ യഥാവിധി അനുഷ്ണിക്കു 

(96019 അവര് സുകൃതികളാകുന്നു. ഇപ്രകാരം സല്കമ്മാനുഷ്ഠാനപരന്മാരായ വിവേകികഠം (ചതു 

2 [10008 =) നാലു പ്രകാരമാകുന്നു. ആ നാലുവിധസുകൃതികളാണ് (മാം ഭജന്തേ) എന്നെ ഭജിക്കുന്ന 

ത്. അവരാരെല്ലാമെന്നാല്__ ആത്തഃ-ആദ്ധ്യാത്മികാഴ്ുപദ്രവങ്ങളെക്കൊണ്ടു പീഡിതന്മാരായവര്ം 

തദുപദ്രവനിവൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ടും; ല്ിജ്ഞാസുഭംനിത്യയാനിതൃയപദാത്ഥവിവേകംകൊണ്ട് ആത്മതത്ത്വ. 

ത്തെ അറിവാനിച്ചരിക്കുന്നവന്, മല്പ്രസാദസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടുംു അത്ഥാത്ഥിംംഐഹികമായും ആമു 

ഷ്ടികമായുമുള്ള സുഖസാധനവിഷയങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നവന്, കാമസിദ്ധിക്കായി ക്കൊണ്ടും; ജ്ഞാനീ 

ബ്രശ്മവിത്ത്', ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കപ്പെട്ട വെങ്കിലും അതിന്െറ അപ്രതിബഭ്ധത്വസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടും; 

ഇങ്ങിനെ നാലുവിധജനങ്ങം (നാലുദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി) എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. ആത്തന്, ജിജ്ഞാസു 
| ഥി 6) അത്ഥാത്ഥി എന്നി മുന്നുവകക്കാർ ഈശ്വരന് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന എന്െറ സ൩ഗണാവസ്ഥയെയാ 

ണ്” ഭജിക്കുന്നത്. എന്നാല് ജ്ഞാനിയായവന് പരബ്രഹ്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന എന്െറ നിഗ്ഗു ണാ 

വസ്ഥയെയാണുപാസിക്കുന്നത്. “ഇതുതന്നെയാണ് ഞാന് എന്നിങ്ങിനെ തന്െറ മനസ്സുകൊണ്ടു 

നിരന്തരമായി ധ്യാനം ചെയ്യുന്ുവെസറിയേണ്ടതാകുന്നു. 
८ ^ 

[൭ 9) ~ ग) റ] ളി] 

൧൭. തേഷാം ജ്ഞാനി വിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിവിശിഷ്യതേ 
॥ 9) ५ | 

പ്രിയോ ഹ ജ്ഞാനിനോത്യത്ഥമഹം സ ച മമ പ്രിയഃ. 

തേഷാംടഅവരില്വെച്ച്' (മുന്പറഞ്ഞ നാലുവിധസുകൃതികളില്വെച്ച് ), നിത്യയയു 

കതഃ--സദാ എന്നില്രുന്നെ വിഷ്കയോടും, ഏകഭക്തിഃ ജ്ഞാനിടഎന്നില്മാത്രംഭക്തിയോടും 
റി] । | റി [ छ 2 1] ;] 2 

കൂടിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, വിശിഷ്ടയതേ-ത്രേഷ്ണനാകുന്നു (വിശിഷ്ടനാകുന്നു). (യത)ടഎന്തെ 

ന്നാല്, ഇഞാനിനഃ--ആ ജ്ഞാനിക്ക്', അഹംട-ഞാന്, അതയൃതഥം-ഏററവും, പ്രിയഃടപ്രിയമു 

22102988 112. സഃ ചടഅവനും, മമ--എനിക്ക്', പ്രിയഃ ഹിടപ്രിയമുള്ളവനാകുന്നു. 
5) ക 9) > 9) ^~ < റൂ 

അവരില്വെച്ചു ൩0 മന്നിഷ്യനും, എന്നില്മാത്രം ഭക്തിയോട്ുകുടിയ 
>) * 712 > > ;) 

വനുമായ ജ്ഞാനി ' ശ്രേഷ്ടനാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ആ ജ്ഞാനിക്കു ഞാനതു ) | - 

ന്തം പ്രിയനാകുന്നു. അവന് എനിക്കും പ്രിയനാകുന്നു. (ജ്ഞാനിക്കു ദേഹാ 
~ 4) റി 

ടിയില് അഭിമാനാഭാവംകൊണ്ടു ചിത്തവിക്ഷേപാഭാവമുണ്ടാകുന്നു. ഛചീത്തവ് 
൫ റ] 

ക്രേപാഭാവംകൊണ്ടാണ് നിത്യയുക്തത്വവും ഏകഭക്തിത്വവും സംഭവിക്കുന്ന 
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ത്. മറെറാരുവന്ന്' അതു സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതിനാല് നിത്യയുക്തത്വാദി 

.നാലയ ഹേതുക്കളാല് ജ്ഞാനി ഉത്തമനാകുന്നുവെന്നത്ഥം) 

(ശം_ഭാ) ആ നാലു വകക്കാരില്വെച്ച്' ജ്ഞാനിയായവന്൯, തത്ത്വ 

ത്തെ അറിയുനാതുകൊണ്ട്', 01.60 യോഗയുക്തനായും എന്നില്മാത്രം ഭക്തിയു 

88 വനായുമിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അസ്യഭജനീയവസ്തുവിനെ അപന് കാ 

ണുനില്ല. അതുഹേതുവായിട്ട്' ഏകഭക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവന് വിശേ 
ഷത്തെ (ആധിക്യത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു __അപന്൯ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഞാന് ജ്ഞാനിയുടെ ആത്മാവൃുതനൊെയാകയാല് അവന്ന് (ഞാ൯) ഏററവും: 

പ്രിയനാകുന്നു. ആത്മാ എല്ലാവക്കും പ്രിയമാണെന്നുള്ളത് ലോകപ്രസിദ്ധമാ: 

ണല്ല്യോ. അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനിയുടെ ആത്മാവാകയാല് വാസുദേവനായ ഞാന്. 

അവന്ന് ഏററവും പ്രിയനാകുന്നു. ആ ജ്ഞാനിയും വാസുദേവനായ എനെെറ. 

ആത്മാവൃതനൊയാകയാല് എനിക്ക് അവനും പ്രിയനാകുന്നു. 

എന്നാല് ആത്തന് മുതലായ ശേഷം क 226० 1® വാസുദേവന്നു പ്രിയമല്ല, എന്നോ? അങ്ങി. 

നെജല്ല. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ്? കേട്ടാലും__ 

൧൮. ഉദാരാഃ സവ എവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്തമൈവ മേ മതം 

ആസ്ഥീതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിം. 

^436@ സവേടജവരെല്പാവരും, ഉദാരാ$ ഏവടമഹാന്മാർതന്നെ (മോക്ഷഭാക്കുകഠം. 

തന്നെ). ഇഞ്ഞാനീ തു-എന്നാല് ജ്ഞാനിയായവന്, ആത്മാ ഏവ-(എനന്െെറ) ആത്മാവ് ത 

ന്നെ (ഞാന് തന്നെ), (ഇതി) മേ മതം-എന്നാണ് എന്െറ നിശ്ചയം. ഹിംഎന്തുകൊണ്ടെ 

(112, സഃ-അവന്ം ഡുക്താത്മാ-എന്നില്തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനും, മാം 

ഏവ-എന്നെത്തന്നെ, അനുത്തമാംടസവോത്തമമായ, ഗതിംടഗതിയായി, ആസ്ഥിതഃ-ആ 

ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. 

ഇവരെല്ലാവരും മഹാന്മാര്തനൊയാകുന്നു. എന്നാല് ജ്ഞാനിയായ 

വ൯ ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു എന്നാണ് എന്െറ നിശ്ചയം. എന്തെന്നാല് 

അപന് എന്നില് മന സ്തീ നെ ഉറ പ്പി ച്വിരിക്കുന്നപനും, എന്നൊത്തനെ സ 

വ്യോത്തമമായ ഗതിയായി ആശ്രയിക്കുന്നപനും., ആകുന്നു. (മദ്്യതിരിക്തമാ 

യി അനൃഫലത്തെ അവ൯ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം.) 

(ശം. ഭാ) ഇവരെല്ലാവരും ഉ.തകൃഷ്ടുന്മാരാകുന്നു. ആത്തന൯ന മുതലായ 

ശേഷം മൂന്നു വകക്കാരും എനിക്കു പ്രിയമാകുന്നുവെന്നത്ഥം. എരെറ ഭക്തനാ 

യ ഒരുവനും വാസുദേപനായ എനിക്ക് അപ്രിയനായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കി 

ലും ഈ ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. ജ്ഞാനിയായവന് എനിക്ക് ഏറാവും പ്രിയനാ 

കുന്നു. അതെത്തുകൊണ്ടെന്നാത്, ജ്ഞാനി ഞാ൯തന്നെയാണ് _എന്നില്നി 

നഃ ഭി ന്നമല്പ__എ ന്നാണ് എനെറ നിശ്ചയം. ജ്ഞാനിയായവ൯ ഞോ൯ത 

ന്നെയാണ് ഭഗവാനായ വാസുദേവസ., ഞാന് മററാരുമല്ല? ഫ്റ്ന്നിങ്ങിനെ സ 

മാഹിതചിത്തനായി ഏന്നെ പ്രാപിപ്പാനുത്സാഹിക്കുന്നു__പരബ്രഹ്മമായിരിക്കു 

ന്ന എന്നെത്തന്നെ പരഗതീിയായ! ആശ്രയിക്കുന്നു. 
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ജ്ഞാനിയെ ഇനിയും സ്തൂതിക്കുന്നു-_ 

൧൯. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന് മാം പ്രപദ്യതേ 

വാസുദേവഃ സവമിത്ി സ മഹാത്മാ "06188. 

ബഹുനാം ജന്മനാം അന്തേ-അനേകം ജന്മങ്ങളെ എടുത്തതിന്െറ ശേഷം, ജ്ഞാ 

നവാന്-ജ്ഞാനിയായവന്, വാസുദേവഃ സവം ഇതിടസകലവും വാസുദേവസ്വരുപമാ 

ണ് എന്നിങ്ങിനെ സവ്വാത്മൃഷ്ടിയോടുകൂടി, മാം--എന്നെ, പ്രപദ്യതേംഭജിക്കുന്നു. (അതഃ)- 

അതുഹേതുവായിട്ട്', സഃ മഹാത്മാടഅപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാവ്” (അപരിച്ചിന്ന) ഷ്ടിയോട 

കൂടിയവന്, സുുല്പഭഃ-ഏററവും ഒല്ലഭനാകുന്നു. । 

അനേകം 2726586) എടുടത്തതിനെറശേഷം ജ്ഞാനിയായവ൯ “ചരാ 

ചരാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഈ സകലപ്രപഞ്ചാവും വാസുദേവസ്വരൂപമാകുന്നു? 

എന്നിങ്ങിനെ എല്ലാററില്ും ആത്മദുഷ്ടിയോടുകൂടി എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. അപ്ര 

കാരമുള്ള മഹാത്മാവ് വള്രെ മുല്പഭമായിട്ടേ കാണപ്പെടുന്നുള്ള. 

(ശം ഭാ) ജ്ഞാനപ്രാപ്പിക്കു സാധനഭതങ്ങളായ സംസ്്രാരങ്ങളെ സ 

ദ്വാദിക്കുന്നതിന്ന്” അനേകം ജന്മങ്ങളെ എടുത്തതിനെറശേഷം പരിപാകജ്ഞാ 

നത്തെ സിദ്ധിച്ചുവ൯ പ്രത്യഗാത്മാവായും വാസുദേവനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ 

പ്രാപിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ?__സവ്യവും വാസുദേപനാണെന്ന' അവന് പ്രത്യക്ഷ 

മായി അനുഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ സവ്വാത്മാവായിരിക്കുന്ന എനെ ആരാണ് 

പ്രാപിക്കുന്നത്” അവന് മഹാത്മാവാകുന്നു. അവന്നു തുല്യമായിട്ടോ, മേലെയാ 

യിട്ടോ, ആരുമില്ല. അതിനാല് അവന് വളരെ ഒുല്പഭനാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, 

മനുഷ്യാണാം ०५००९७४०१ കശ്ചിദ്യതതി സിഭ്ധയേ? (അ. ഒ. ദ്രോ. ൩൨) എന്നു 

പറഞ്ഞെ ട്ണ്ടല്ലോ. 

ആത്മാവായി ത്തന്നെയി രിക്കുന്ന വാസുദേവനാകുന്നു സവ്വവും എന്ന്' (ജനങ്ങഥം) അറിയാ 

തിരിക്കുന്നതിന്നുള്ള കാരണം ഇനി പറയുന്നു 

2-0. കാമൈസ്്്ൈസ്ൈര്ഹ്ൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്തേന്യദേവതാഃ 

തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ. 

സ്വയാ പ്രകൃത്യാ--തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനാല്, നിയതാടടവശീകൃതന്മാരായി, 

തൈഃ തൈഃ കാമൈഃം(പുത്രകീത്തിശത്രജയാദിവിഷയങ്ങളായിരിക്കുന്ന) അതാത്” ഇച്ഛുക 

ളാല്, ഹൃതജ്ഞാനാഃടഅപഹരിക്കപ്പെട്ട ഇ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരായി, തം തം നിയമം 

അതാതു ദേവന്മാരുടെ ഉപാസനയില് (ഉപവാസാഭിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന) അതാതു നിയ 

മത്തെ, ആസ്ഥായ-ആശ്രയിച്ച്' (സ്വികരിച്ചു), അന്പയദേവതാഃം(ഭ്തപ്രേതയക്ഷാടി) അ 

ന്യൃദേവന്മാരെ, പ്രപദ്ദ്യന്തേ-ഭജിക്കുന്നു. 

തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനാതു (പു്വജന്മകമ്മപാസനയാല്) വശികരി 

ക്കപ്പെട്ടവരും, നാനാവിധ ഇച്ചുകളാതു അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി 

യവരും ആയ 2026630७ (അതാതു ദേവന്മാരുടെ ഉപാസനയില് ഉപവാസാദി 

ലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന) അനേകം നിയമങ്ങളെ സ്വികരിച്ച്' ഇതരദേവന്മാരെ 

ഭജിക്കുന്നു. 
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(ശം _ഭാ) പുത്രപശുസ്വഗ്ലാടിപിഷയങ്ങളിലുക്ള ഇച്ച ജനങ്ങളുടെ വീ 

വേകഖിജ്ഞാനത്തെ അപഹരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവര് ആത്മാവായ വാ 

സുദേപനില്നിന്ന്' അന്മൃയന്മാരായ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവര് തങ്ങളു 
ടെ പ്രകൃതിക്കു വശന്മാരായിട്ട് ഈ ഭേവന്മാക്കു പ്രത്യേകമായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടു 

കളു അനേകം ആരാധനകളെ. ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി-ജന്മാന്തരങ്ങളില് സമ്പാ 

ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്പ്രാരവിശേഷം; സ്വഭാവം എന്നത്ഥം. ആസ്ഥായ.-ആ. 

ശ്രയിച്ചിട്ട്. 

ആ കാമിജനങ്ങളില്__ 

൨൧. യോ യോയാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാച്ചിതുമിച്ചുതി 

തസ്യ തസ്യ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമുൃഹം. 

യഃ യഃ ഭക്തഃ-ഏതേതു ഭക്തന്, യാം യാം തനും-ഛഏതേതു ദേവതാരൂപത്തെ, ശ്ര 

ദ്ധയാ-വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, അച്ചിതും-പൂജിക്കുന്നതിന്ന്, ഇച്ഛുതിടഇച്ഛിക്കുന്നുവോ (പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നുവോ), തസ്യ) തസ്യ--അതാതു ഭക്തന്െറ, താം ശ്രരഭ്ധാം ഏവതത്തന്മൂത്തിവിഷയ 

മായിരിക്കുന്ന അതാതു ശ്രഭ്ധയെത്തന്നെ, അചലാംടദൃഡ്ഥമാക്കി (സ്ഥിരമാക്കി), അഹം--അ 

ന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഞാന്, വിദധാമിടചെയ്യുന്നു. 

ഏതേതു ഭക്തന് ഏതേതു ദേവതാരൂപത്തെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പുജിക്കു 

വാനിച്ഛിക്കുന്നപോ അതാതു ഭക്തനെറ തത്തന്മൂത്തിപചിഷയമായ ശ്രഭ്ധയെത്ത 
ന്നെ അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഞാന് ०५०2०55) ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഒരു കാമിയായവ൯ ഏതൊരു ദേവതാശരീരത്തെയാണ് ശ്ര 

ഭ്ധയോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി പൃജിക്കുപാനിച്ചുിക്കുന്നത് ആ ദേവനെറ ഭജന 

ത്തില് ഞാന് അവനെറ (ആ കാമിയുടെ) ആ ശ്രഭ്ധയെത്തന്നെ സ്ഥിരമാക്കി 

ത്തിക്കുന്നു. 

സ്വഭാവേന പ്രവൃത്തനായിരിക്കുന്ന ഒരുവന് ഏതൊരു ദേവതാശരിരത്തെ ഏതൊരു ശ്രദ്ധ 

യോടുകൂടി പൂജിക്കവാനിക്ചിക്കുന്നുവോ_. 
ധ $) 

൨൨. സ തയ: ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്മുസ്യാരാധനമിഹതേ 

ലഭാത ച തതഃ കാമാ൯ മയൈവ വിഹിതാ൯ ഹി താ൯. 

സഃ-ആ (മേല്പറഞ്ഞ) ഭക്ത൯, തയാ-അപ്രകാരമുള്ള, ശ്രദ്ധയാ യുക്തഃട(ദൂഡ്ധ 

“മായ! ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായി, തസ്യ) ആരാധനം-ആ ദേവതാശരീരത്തിന്െറ ആരാധ 

നത്തെ, ഈഹതേടച്ചെയ്യുന്നു. മയാ ഏവ-തത്തദ്ദേവതാന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന എന്നാല്ത 

ന്നെ, വിഹിതാന്ടനിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള, താന് കാമാന്--ആ ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെ, തതഃ-ആ 

ദേവതയില്നിന്നുതന്നെ, ലഭതേ ച ഹിടകിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. 

മേല്പറഞ്ഞ ഭക്ത൯ അപ്രകാരമുള്ള ദുഡ്ധവിശ്വാസത്തോട്ടകൂടി ആ 

ദേവതയുടെ ആരാധനത്തെ ചെയ്യുന്നു. തത്തദ്ദേവതാന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന 
നി ३ 

എന്നാല്തന്നെ നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഇഷ്ടുവസ്തരക്കളെ ആ ദേപതഷയില്തനി 
६] 

നനുതന്നെ അവന്നു ലഭിക്കുന്നുവെന്നാതു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. (എന്തെന്നാല്, എ 12 

ദേവന്മാരും മദധീനന്മാരും എന്െറ (ठ>०6@ोठो०§& 6}42,01080206> 0172}. 
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(ശം ഭാ) അവന്, എന്നാല് സ്ഥിരമാക്കി ചെയ്യപ്പെട്ട (ദത്തമായ) ശ്ര 

'ദ്ധയോടുകൂടിയവനായി ആ ദേവതാതനുവിനെറ ആരാധനത്തെ ചെയ്യുന്നു. അ 

പ്രകാരം ആരാധിക്കപ്പെട്ട ആ ദേവതയില്നിന്ന് അവന്ന് ഇഷ്ടരപദാത്ഥങ്ങളെ 

ലഭിക്കുന്ന. ആ വക ഇഷ്ടരപദാത്ഥങ്ങഥം പരമേശ്വരനും സവ്വജ്ഞനുമായിരി 

ക്കുന്ന എന്നാല്തന്നെയാണ് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത് . എന്തെന്നാല് കമ്മവും 

തല്ഫലവും തമ്മിലുള്ള സ്തൂക്ഷ്യൂസംബന്ധത്തെ ഞാന് മാത്രമേ അറിഷുകയുള്ള. 
സകലകാമങ്ങളജേയും ഭഗപാ൯തന്നെ നിമ്മിക്കുന്നതിനാല് അവയെ ഭക്തന്മാക്കു 

ലഭിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. - 

ഹി, താന് എന്നതിന്നുപകരം “ഹിതാന്൯? എന്ന് ഒരു പദമായി പദ 

ച്ചേദം ചെയ്യുന്നുലെങ്കില് കാമങ്ങം ഹിതങ്ങളാണെന്നത്ഥമാകം. എന്നാല് 

ഈ അത്ഥം ഉ.പചാരമായിട്ടേ കള്ലിക്കപ്പെടുവാന് പാടുള്ള. എന്തെന്നാല് സ്മ 

ക്ഷ്യം നോക്കുന്നതാണെങ്കില് കാമങ്ങാം ആക്കും ഹിതങ്ങളാകുന്നില്ല. 

അവര് അവിവേകികളും, കാമികളും, അന്തത്തോടുകൂടിഷിരിക്കുന്ന ഫലത്തെ ഉണ്ടൊക്കുന്ന സാ 

ധനങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നപരുമാകയാല്__ 

൨൩. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തല് ഭവത്യല്പമേധസാം 

ദേവാ൯ ദേവയജോ യാന്ത! മല്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. 

ദേവയജഃ-ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര്, ദേവാന് യാന്തിട:ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
അല്ലമേധസാം-അല്ലബുദ്ധികളായ (പരിച്ഛിന്നഭഷ്ടികളായ), തേഷാം-അവരുടെ, തല് 
ഫലം-ദേവതാപൃജയാലുണ്ടാകുന്ന ആ ഫലം, അന്തവല് തു-അന്തത്തോടുകൂടിയതുതന്നെ 

യായി, ഭവതിടഭവിക്കുന്നു. മല്ഭക്താഃ? അപി-എന്നാല് എന്െറ ഭക്തന്മാര്, മാം-എ 

ന്നെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ദേവന്മാരെ പൃജിക്കുന്നപര് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലബുദ്ധിക 
ളായ അവരുടെ (ആ ദേവതാപൃജകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന) ഫലം നാശത്തോടുകൂടിയ 
താകുന്നു. എന്നാരു എന്റെറ ഭക്തന്മാര് എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) രണ്ടു ജാതി ഭജനത്തിന്നും പ്രയത്നം ശരിയാണെങ്കിലും അന 
ന്തഫലത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു ജനങ്ങറം. എന്നെ സേവിക്കു ന്നില്ല. അഹോ കഷ്ടം! 
.__എന്നിങ്ങിനെ ഭഗവാ൯ കരുണയെ സ്മൂചി പ്പിക്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കാത്തത്* പറയാം. കേംക്കു__ 

൨൪. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ 

പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാവ്യയമനുത്തമം. 

അവ്വയയം1ടനിത്യൃമായും, അനുത്തമം2-സവ്വ്യോത്തമമായും, 'പരം3-വ്പഞ്ചവില 

ക്ഷണമായുമുള്ള, മമ ഭാവം-എനെറ സ്വരൂപത്തെ (എന്റെറ പരമതത്ത്വത്തെ), അജാ൯ 

[ശ_സ] 1 അവ്വൃക്തം മുതല് (४ ९1००1७०९ ९8 0७० ९1८2] 2 18920598 09 നശിച്ചാലും സ്വയം നാ 
ശരഹിതമായ്യം. 

മ എല്ലാ ദിക്കിലും പരിപൂണ്ണുമായും. 

8 ചേതനത്വം ഹേതുവായിട്ടം, സവ്ൃപ്രകാശകത്വം 60.201 2915०; സവ്യാധാരത്വം ഹേ 
തുവായിട്ടും, സവ്ൃദ്ഷ്ട്റ്ത്ത്വം ഹേതുവായിട്ടും ബുദ്ധ്യാദിയില്നിന്നു ഭിന്നമാജും വിലക്ഷ 
ണമായുമിരിക്കുന്ന. 
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ന്തഃ-അറിയാത്തവരായി, അബുദ്ധയഃ-അല്ലണുദ്ധികളായവര് (അവിവേകികഠം), അവ്യ 

ക്തം1ടപ്രപഞ്ചാതിതമായിരിക്കുന്ന, മാം2--എന്നെ, വൃക്തിംവൃക്തിയെ (മനുഷ്യമത്സൃകൂ 
മ്മാദിഭാവത്തെ!, ആപന്നം35പ്രാപിച്ചവനായി, മന്യൃന്തേടവിചാരിക്കുന്നു. 

നിത്യമായും സവ്വോത്തമമായും പ്രപഞ്ചവിലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന എ 
നെറ സ്വരൂപത്തെ അറിയാതെ മന്ദമതികളായപര് പ്രപഞ്ചാതിതനായിരിക്കു 
ന്ന എന്നെ വ്യക്തിയെ (മനുഷ്യാദിസ്വരൂപത്തെ) പ്രാപിച്ചചനായി വിചാ 
9) 

രിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) വ്യയരഹിതമായും നിരതിശയമായുമിരിക്കുന്ന ഫഫ്നെറ പരമാ 

ത്മസ്വഭാവത്തെ അവിപലേകികറം അറിയുന്നില്ല. അതുഹേതുവായിട്ട്? നിത്യ 
പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനാണെങ്കിലും ഞാ൯ ഇതേവരെ അപ്രകാശനാ 
യിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പ്യോഠം പ്രകാശത്തെ പ്രാപിച്ചുവനായിരിക്കുന്നുവെന്നും, അ 
०1९ (ആ അവിവേകികറം) വിചാരിക്കുന്നു. 

അവരുടെ അജ്ഞാനം എന്തുനിമിത്തമാണുണ്ടാകുന്നത്? പറയുന്നു__ 

൨൭൫. നാ 2८.28 101 3) ५ മാ തഃ ൫ ാഹം പ്രകാശഃ സവ്വസ്൮ യോഗ്മായാസമാവ്വ 
9} ७०७०९०० നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. 

യോഗമായാസമാവ്വതഃഭയോഗമായയാല് മറഷ്ക്ുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അഹം-ഞാന്, 
സവ്വസ്യയ-എല്പാവക്കും, ന പ്രകാശഃടപ്രതൃക്ഷനല്ല (പ്രകടനായി ഭവിക്കുന്നില്ല). (അതഃ ഏ 
വ)--അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ, മൂഡഃ അയം ലോകഃടമോഹത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 
ലോകം (ജനങ്ങാം), മാം-എന്നെ, അജം-ജനനമില്ലാത്തവനായും, അവ്വയയംടനാശമില്ലാ 
ത്തവനായും, ന അഭിജാനാതിടഅറിയുന്നില്ല. 

യോഗമായയാല് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാന് വക്കും പ്രത്യക്ഷനാ രിപ പപ്പ പ്രത്യ 
യി ഭവിക്കുന്നില്ല. അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ മോഹത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഈ ജനങ്ങറഥം എന്നെ ജനനമില്ലാത്തവനായും നാശമില്ലാത്തവനായും അറി 
യുന്നില്ല. 
തത്തന്ന 

1 യാതൊരു പ്രമാണംകൊണ്ടും (24029406 01900 പാടില്ലാത്തത്. അല്ലെങ്കില്, വൃക്തം എ 
ന്നതു ദേഹേന്ദ്രിയാദിപികാരങ്ങഥം. അവയോടു ബന്ധമില്ലായ്ക്കുയാല് അവ്ൃക്തം. 

1 റ] * റി കു (അവ്യക്തമായി രിക്കുന്ന) അഹമത്ഥമായ ആത്മാവിനെ. 

3 ദേഹാദിയോടു താദാത്മ്യ ത്തെ പ്രാപിച്ചുവനായി. (ദേഹത്തില് ആത്മാവിനേയും ആത്മാ 
വില് ഭേഹത്തേയും അനസ്വ്യോനസ്ത്റം അധ്യാസംച്ചെയ്ത്്' അവിവേകികളായവര് “ഞാന് ദേ 
ഹംതന്നെയാണ്? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവിനെ ദേഹംതന്നെയായി കാണുന്നുവെന്നു 
താല്പയ്യും.) 

& (ശ്രി) യോഗദംയുക്തി__ എന്െറ അചിന്ത്യമായിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രജ്ഞാവിലാസം, 
അതുതന്നെ മായ. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന യോഗമായയാല്, അഘടമാനഘടനാസാമത്റ്യംഹേതുവാ 
1} ९५ :] ഥ് 

യിട്ട്, മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

[८०-0१४] യോഗമായാസമാവൃതഃ._സ്വവൃത്തികൊണ്ടു പുരുഷനെ ജനനമരണദുഃഖമാകുന്ന ഡ്ര 
വാഹത്തോടുകൂടി യോജിപ്പിക്കുന്നതു യോഗം. അതുതന്നെ മായയായതു യോഗമായ. അങ്ങിനെഷിഷി 
ക്കുന്ന യോഗമായയാല് മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. 

42 # 
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(ശം_ഭാ) ഞാ൯ ലോകത്തില് എല്ലാവക്കും പ്രത്യക്ഷമായി ഭവിക്കുന്നി 
പ്ല. എനെറെ ഭക്തന്മാരായ ചിലക്കു മാത്രം ഞാന് പ്രത്യക്ഷമായി ഭവിക്കുന്നു 
എന്നു താരുപയ്ും. യോഗമായാസമാവൃതഃ യോഗം-ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഘട 
ന; അതുതനൊയാണ് 29९४५ ആ യോഗമായയാല് ഞാ൯ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
അതുഹേതുവായിട്ട മൂഡ്ധന്മാരായ ജനങ്ങാം എന്നെ അജനായും അപ്യയനായും 
അ റിയുന്നില്ല. 

യാതൊരു യോഗമായയാല് ചുററപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന എന്നെ ലോകം അറിയുന്നില്ലയോ 
ആ മായ എനേറതാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട് (മദധീനമായിരിക്കുന്നതിനാല്) അതു മായാവിയും 
ഇരശ്വരനുമായി രിക്കുന്ന എന്െറ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണ്” വേറെ ഒരു 
ഇന്ദ്രജാലക്കാരന് പ്രയോഗിക്കുന്ന കണ്കെട്ട്” (മായ) അവന്െറ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നില്ല 
യോ അതുപോലെയാകുന്നു (എന്റെറ മായയും). അതിനാല്__ 

$) 5) १ 9) | ൨.൬. പലേദാഹം സമതീതാനി വത്തമാനാനി ചാജ്ജുന 
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. 

ഹേ അജ്ജുനടഅല്പയോ അജ്ജുന, സമതീതാനിട-കഴിഞ്ഞപോയവയും, വത്തമാ 
നാനി ൧5 ഇപ്പ്യോളുള്ളവയും, ഭവിഷ്യ്യാണി ്വ--വരുവാന്പോകുന്നവയുമായ, ഭൂതാനി 
(സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സകല) ജീവികളേയും, അഹം--ഞാന്, വേദ--അറിയുന്നു. മാം 
തു-എന്നാല് എന്നെ, കശ്ചന-ഒരുവനുംം, ന വേദ-അറിയുന്നില്പ. 

, 1 ;.] 

അല്പയോ അജ്ജുന, കഴിഞ്ഞുപോയവയും ഇപ്പോളുള്ള വയും വരുവാ൯ 
1) പോകുന്നവയുമായ സകലജീപികളേയും ഞാന് അറിയുന്നു. എന്നാല് എന്നെ 

ആരും അറിയുന്നില്ല. 

(ശം ഭാ) എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപനും എനെറ ഭക്തനുമ 
പ്രാതെ ആരും എനെ അറിയുന്നില്ല. എന്െറ തത്ത്വം അറി ഞ്ഞുക്ൂടാത്തതു 
കൊണ്ടുതനൊയാണ് ഒരുവനും എന്നെ ഭജിക്കാത്തത്. 

[ശ_.സ്വ ഭൂതാനിട(ഭോകതുഭോഗാത്ഥം മത്ത ഏവ ഭവന്തി ഇതി ഭൂതാനി) മനോബുദ്ധ്യാദിക 
१ റ] റ] &० തല്പ്രവത്തനങ്ങളും. വേദാഹം.....ഭൂതാനിടജാഗ്രദാട്യവസ്ഥകളില് മനോബുദ്ധ്യാദികംക്കു 

ത്തിയേയും പ്രവത്തനശക്തിയേയും കൊടുത്തുകൊണ്ടു സദാ പ്രകാശമാനനായി പ്രതൃഗ്യപനാ 
യിരിക്കുന്ന ഞാന് അവയെല്ലാം അറിയുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയേയും നിവൃത്തിയേയും 
അവസ്ഥാഭേദം കൊണ്ടുള്ള സത്തയേയും അസത്തയേയും ഞാന് സാക്ഷാലായി അറിയുന്നുലവെന്നത്ഥം. 

എന്െറ തത്ത്വത്തെ അറി യുന്നതിന്നുള്ള എന്തൊരു പ്രതിബന്ധംകൊണ്ടു പ്രതിബദ്ധന്മാരാ 
യി ജനിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് സകലപ്രാണികളും എന്നെ അറിയാത്തതാ എന്നു ചോദിക്കുന്നു 
വെട്ടില്, കേഠംക്ക__ 

൨൭. ഇക്കാദ്വേഷസമുത്ഥേൌന 8 103 160060002 ഭാരത 
11802091 സംമോഹം സഗ്ഗേ യാന്തി പരന്തപ. 

ഹേ ഭാരത-അല്പയോ ഭരതകുലത്തില് ജനിച്ചവനേ, ഹേ പരന്തപ-അല്പയോ 
५०९९०००. 1099 സഗ്റേ-സ്ഥൃലദേഹോല്പത്തിയില്തന്നെ (ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഠംത 
ന്നെ), ഇച്്ാദ്വേഷസമുത്ഥേന-കാമക്രോധങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ദ്വന്്വമോഹേന-ശിീതോ 
്സുഖടുഃഖാടിട്വന്ദ്വങ്ങഠംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അവിവേകത്താല്, സവ്വഭൂതാനിടസകല്ഭ 



൮ 
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തങ്ങളും (സകല പ്രാണികളും), സംമോഹം-ഞാന്തന്നെ സുഖി ഒുഃഖി എന്നിങ്ങിനെ ഗാഡ്ധ 
തരമായ അഭിനിവേശത്തെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഹേ ഭാരത, ഹേ ശത്ര,താപന, സ്ഥൃലദേഹോല്പത്തിയില്തന്നെ 

(ജനിക്കുമ്പോഠംതന്നെ) കാമക്രോധങ്ങളില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ശീതോഷ്ണ്ുസുഖദുഃ 
5) 5) ^) 

ഖാദിദ്വന്ദ്വങ്ങറംയിമിത്തമുണ്ടാകുനന അവിപേകത്താല് സകലപ്രാണികമളും വ 
ഷിയാഭിമാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഇച്ഛാദ്വേഷങ്ങാംതന്നെ, ശീതോഷ്ണ്ങ്ങളെ പ്പോലെ. പരസ്ത്റര 
വിരുദ്ധങ്ങളാകുന്നു. സുഖദുഃഖങ്ങറാക്കും തല്കാരണങ്ങറംക്കും വിഷയമായിട്ടാ 

ണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്. അവ സകലപ്രാണികളേയും യഥാകാലം സംബന്ധി 

ക്കുന്നു. (അതിനാല്) അവ (യും) 8108 1650300 എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. സുഖദുഃഖ 

ങ്ങളൂടേയും അവയുടെ ഹേതുക്കളുടേയും സംപ്രാപ്ഠികൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇ 

കാദ്വേഷങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോം അവ (ഇച്ഛാദ്വേഷങ്ങഥം) സകലപ്രാണി 

കതുടേയും പ്രജ്ഞയെ സ്വവശമാക്കിട്ട് അവരില് മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയും, 

തന്നിമിത്തം അവരുടെ പരമാത്ഥാത്മതത്തവപിഷയമായ ജ്ഞാനോല്പത്തി 

ക്കു പ്രതിബന്ധമായി ഭവിക്കുകഷും ചെയ്യുന്നു. ഇച്ഛാദ്േേഷങ്ങളായ ദോഷങ്ങ 

ഒഓല് വശീകരിക്കപ്പെട്ട ചിത്തത്തോട്ടകൂടിയവന്ന്' ബാഹ്യപിഷയങ്ങളുടേഷുംകൂ 

5) യഥാത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പ്യോഠം പിന്നെ അവയാല് (ഇച്ഛാദ്വേ 

ഷങ്ങളാല്) മോഹിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരു മൂഡന്നു പ്രത്യഗാത്മ 
ജ്ഞാനം __.ആ മാഗ്ഗത്തില് വളരെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാകയാല്__ഉണ്ടാകുന്ന 

തല്ലെന്നു പറയേണമോ? സകലപ്രാണികളും ഉല്പത്തികാലത്തില്തന്നെ സം 

മുഡ്ധതയെ പ്രാപിക്കുന്നു __ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന സകലജിപികളും മോഹത്തി 

ന്നു വശന്മാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്” എന്നഭിപ്രായം. ഇങ്ങിനെ ദ്വന്ദ്വമോഹം 

കൊണ്ടു പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രജ്ഞയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സകലജീ 

വികളും (മുന്വറഞ്ഞുപ്പകാരം) മോഹിതന്മാരായിട്ട് എന്നെ ആത്മാവായി അറി 

യുന്നില്ല. അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെയാണ് അവര എന്നെ ആത്മഭാപേന ഭ 

ജിക്കാത്തത്. 

എന്നാല് പിന്നെ ആരാണ് ദ്വന്ദ വമോഹങ്ങളിതനിന്നു മുക്തന്മാരായിട്ട് അങ്ങെ അറിഞ്ഞു 

ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആത്മഭാവത്തോടുകൂടി ഭജിക്കുന്നത്? ഇതിന്നു സമാധാനം ഭഗവാന് പറയുന്ന. 

൨൮. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യ കമ്മണാം 

തേ ദ്വന്ദപമോഹനിമ്മുക്താ ഭജന്തേ മാം (1002598. 
പുണ്യയകമ്മണാംടപുണ്ടയശാലികളായ (പുണ്ദ്യാചരണശീലന്മാരായ), യേഷാം ജനാ 

നാംടയാതൊരു ജനങ്ങളുടെ, പാപം തു-പാപം, അന്തഗതം--നാശത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു 

വോ, തേടആ ജനങ്ങാം, ദ്വന്പ്വമോഹനിമ്മുക്താടടദ്വന്ദവമോഹങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചവ 

രായി, ദൂഡ്ധവ്രതാഃടദുഡ്ഥമായ വ്രതത്തോടുകൂടിയവരായി, മാം-എന്നെ, ഭജന്തേ-ഭജിക്കുന്നു. 

പുണ്യശാലികളായ ഏതൊരു ജനങ്ങളുടെ പാപമാണ് നാശത്തെ പ്രാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചു ദുഡ്വ്യതന്മാരാ 

യി എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 



ലി | ി 
० 2९) ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത, 

(ശം_ഭാ) മനുഃശുദ്ധിക്കു കാരണമായ പുണ്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന (പു 
ണ്ഠൃശാലികളായ) യാതൊരു ജനങ്ങളൂടെ പാപം മിക്കതും നാശത്തെ പ്രാപി 
ച|ിരിക്കുന്നുപോ അവര് മുമ്പറയപ്പെട്ട ദവന്പ്വമോഹങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചു മൂ 
ഡ്വ്രതന്മാരായി പരമാത്മാവായ എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. ദുഡ്ഥവ്രതന്മാര്_:ഇപ്രകാ 
രമാണ് പരമാത്ഥതത്ത്വം, വേറെ വിധത്തിലല്ല? എന്നിങ്ങിനെ സവ്യപരിത്യാ 
ഗമായ യ്രതംകൊണ്ടു നിശ്ചിതവിജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയപര്. 

അവര് എന്തൊരുദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്? കേംക്ക__. 
൨൯. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തി യേ 

തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിടുഃ കൃല്സ്തമധ്യാത്മം കമ്മ ചാഖിലം. 
യേം-എവര്, മാം-എന്നെ, ആശ്രിതൃ-ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ജരാമരണമോക്ഷായ: 

വാഭ്ധാക്ടയത്തില്നിന്നും മരണത്തില്നിന്നും മോചിപ്പാന് വേണ്ടി, യതന്തിം-പ്രയത്നം ചെയ്യു 
, 0726019, തേടഅവര്, തല് ബ്രഹ്മ-ആ പരബ്രഹ്മത്തെ, വിദുഃ--അറിയുന്നു. കൃല്സ്തം അധ്യാ 
ത്മം സകലവിധ അഭ്ധ്യാത്മത്തേയും, അഖിലം കമ്മ ചട(തത്സാധനഭൂതമായ) സകലക 
മ്മത്തേയും (വിടുഃ)-- അറിയുന്നു. 

ജരാമരണങ്ങളില്നിന്നു മോചി പ്യാ൯പേണ്ടി എപരാണ്: എനെ ആ 
ശ്രയിച്ചു പ്രയത്നംചെയ്യുന്നത് അവര് ആ പരബ്രഹ്മത്തേയും. സകലപിധ 
അഭ്ധ്യാത്മത്തേയും, സകലകമ്മങ്ങളേയും., അറിഷുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുത്തരാണ്” പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില് 
സമാഹിതചിത്തന്മാരായി ജരാമരണങ്ങളില്യിന്നമ മോചിപ്പാനായിക്കൊണ്ടു 
പ്രയത്ാംചെയ്യുന്നത് അപര് പരമായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നു. 
അവര് പ്രത്യഗാത്മപിഷയമായിരിക്കുന്ന സമസ്തുവസ്തുവിനേഷുമറിയുന്നു. സക 
ലകമ്മത്തേയുമവരറിയുന്നു. 

02.0. സാധിഭൂതാധിഭദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച ഷേ വിദുഃ 
പ്രയാണകാലേപി ച മാംതേ വിറുയ്യുക്തചേതസഃ. 

സാധിഭൂതാധിദൈവം1--അധിഭൂത അധിദൈവങ്ങളോടുകൂടിയവനായും, സാധിയ 
ഇഞ്ഞം ചമ-അധിയജ്ഞത്തോടുകൂടിയവനായും, മാംടേഎന്നെ, യേ-എവര്, 011589०८) 

& [ശ_സ] ബ്രഹ്മാമുതല് സൂംബപയ്യുന്തമുള്ള സകല ഉപാധികളിലും ആത്മത്വേന സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്ന പ്രത്ൃഗ്ൂപമായ വസ്തു. 

 [ശ_സ] കായ്യും സവ്യമധിഭൂതം. അധിഭദൈവംടഹിരണ്യഗഭവും അഗ്യ്യാദികവും, ഇവയോടുകൂ 
ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സാധിഭൂതാധിദൈവം__.അധിഭൂതാധിദൈപരൂപേണ സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്നവനും. 

4 യജ്ഞാദിദേവതയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധിയള്ഞം__അധിയജ്ഞാത്മനാ സ്ഥി 
തിചെയ്യുന്നവനുമായ. 

3 പരബ്രദ്മമായും സവ്വാത്മകമായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ_അധ്യാത്മ അധിഭൂത അധിദൈ 
വാദ്ാകാരേണ സ്വ്വാത്മനാ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന 
എന്നെ. 

4 നിത്യമായും നിരന്തരമായുമുള്ള സമാധിനിഷ്ഠകൊണ്ടു മനസ്സില് യാതൊരു പ്രതിബന്ധ 
വുംകൂടാതെ $ഇതു സ്വ്വവും ബ്രഹ്മമാണ്? എന്നിങ്ങിനെ സ്വ്വത്തേയും ബ്രഹ്മമായി ആരറി യുന്നുവോ. 



> ०५१ 

6)-0० അധ്യായം 0 2. 

ന്നുവോ, തേടഅവര്, യുക്തചേതസഃ-എന്നില് ആസക്തചിത്തന്മാരായി, പ്രയാണകാലേ 

അപി! ചമരണകാലത്തിലും കൂടി, മാം--എന്നെ, വിടുട-അറിയുന്നു. 

എവര് എന്നെ അധിഭൂത 2 അധിദൈവങ്ങളോടുകൂടിയവനായും അ 

ധിയജ്ഞത്തോടുകൂടിയവനായുമറിയുന്നപോ അവര് മരണകാലത്തിലുംകൂടി എ 

സില് ആസക്തചിത്തന്മാരായി എന്നെ അറിയുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യൂക്തചേതസഃ-സമാഹിതചിത്തന്മാര്. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

ഇതി ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
र) # 

&९००८०८००७(४ ८22284०० १५००1०68 

വിജ്ഞാനയോഗോ നാമ 

സപ്ലമോധ്യായഃ 
രതീ 

വിജ്ഞാനയോഗമെന്ന ഏഴാമധ്യ്യായം 

സ്വമാപം. 
തീ 

രം... 

1 മരണസമയത്തിലും അല്ലെങ്കില് ഭേഹേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധ്യാദികഠം ക്ഷീിണാവസ്ഥയിലിരി 

ക്കമ്പോഴ്ചം. 

കു അധി ഭൂതാദിശബ്ദങ്ങളുടെ അത്ഥം ശ്രിഭഗവാ൯തന്നെ ഇനിയത്തെ അധ്യ്യായത്ത'ല് വ്യാ 

०५ നിക്കുന്നതാണ് . 



[പ് 
ഹ്എട്ടാമധ്യായം 

“തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിടുഃ കൂല്സ്പം........ ? (അ. ൭. ഗ്രോ. ൨൯൩൦) എന്ന ശ്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു 
ഭഗവാന് അജ്ജുനന്ന് ഒരു ചോ ഭയം ചോടിപ്പാനിടയാകത്തക്കവിധത്തിചുള്ള സംഗതികളെഷാണ് ഉ 
പദേശിച്ചുത്. അതിനാല് അജ്ജുനന് ഇങ്ങിനെ ചോടിക്കുന്നു__ 

അജ്ജന ൭വാച്ച. 

൧. കിം തല് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കമ്മ പുരുഷോത്തമ 
അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്ചതേ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പുരുഷോത്തമ--അല്പയോ പുരുഷോത്തമ, തല് ബ്രഹ്മ കിം-ആ ബ്രഹ്മം ഏത്? 
അധ്യയാത്മം കിം-അഭ്ധ്യാത്മമെന്നത്” എന്ത്? കമ്മ കിംകമ്മം എന്നത് എന്ത്? അധിഭൂതം 
അധിഭൂതം എന്ന്, പ്രോക്തം ചടപറയപ്പെട്ടതും, കിം-എന്ത്? അധിഭദൈവം കിംടഅധി 
ദൈവമെന്നത് ഏതെന്ന, 2 2.1) ५0 = ०1000962 - $ 72 

അല്പയോ പുരുഷോത്തമ, മുറമ്പറയപ്പെട്ട ബ്രഹ്മം ഏതാകുന്നു? അഭ്ധ്യാ 
ത്മമെന്നത് എന്ത്? കമ്മം എന്ത് ? അതിഭതമെന്നത് എന്തി? അധിദൈ 
വമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതും ഫ്ഠിന്താകുന്നു? 

(ആ) തല് ബ്രഹ്മ കിം_ മുന്നധ്യായാവസാനത്തില് “തേ ബ്രഹ്മ തദ്ധിടുഃ--അവര്, ആ 9०० 
ത്തെ അറിയുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാല് സോപാധികമായും നിരുപാധികമായും ഇങ്ങി 
നെ രണ്ടവസ്ഥയിലും ബ്രദ്മശബ്ദും പ്രയോഗിക്കുപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ഇവിടെ വിവക്ഷിച്ചിട്ടള്ള 
ത് ഏതാകുന്നു? അധ്യാത്മം കിം തസ്തുമധ്യ്യാത്മം വിടൂ? എന്നു മുന്വെ പറഞ്ഞിടണ്ട്', ദേഹത്തെ 
അധികരിച്ച്” ദേഹമാകുന്ന ആ അധിഷ്ണാനത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാല് അദ്ധ്യാത്മ മെന്നു പറയ 
പ്പെടുന്നു. അത' ശ്രോത്രാടികരണസമൂഹമോ അല്ലെങ്കില് പ്രതൃഗ് ഭൂതമായ ബ്രഹ്മമോ ആവാം. 
ഇവിടെ പിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഥമെന്താകുന്നു? കമ്മു കിം__ “വിജ്ഞാനം യജ്ഞം തനുതേ, കമ്മാണി 
തനുതേപി ച് എന്നിങ്ങിനെ ശ്രുതിയില് കമ്മം രണ്ടുവിധമായി പറയപ്പെടുന്നു. “കമ്മ ച അഖി 

എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏതു കമ്മത്തെയാണിവിടെ ഗ്രഹിഖേണ്ടെത്? അധിഭൂതം കിം_സാ 
ധിഭൂതാധി ദൈവം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടള്ളതില് അധിഭൂ തശബ്ദുംകൊണ്ട് പൃഥിപ്യ്യാടിഭൂതങ്ങളിലുള്ള ചില 
തിനെമാത്രം ഗ്രഹിച്ചാല് മതിയോ, അതോ സമസ്തകായ്യുത്തേയും ഗ്രഹിക്കേണമോ? അധിഭദ്ദൈവം 
കിം__ അവ്രകാരംതന്നെ അധിദൈവശബ്ദുംകൊണ്ട് ദൈവതവിഷയമായ അനുധ്യാനമോ അതോ 
ആടിതൃമണ്ഡലാടികളില് ഉള്ള 96०4002} €09 വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത १ 

“പുരുഷോത്തമ? എന്ന സംബോധനകൊണ്ട് ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളില്നിന്നും കാഷ്യകാരണങ്ങളില് 
നിന്നും അതീതമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് അറിയുക വയ്യാതെ യാഒ താന്നുമില്ല എന്നുള്ളതിനെ ` സൂചി 
പ്പിക്കുന്നു 

റ റൂ ൨. അധിയജ്ഞഃ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിന്൯ മധുസ്മദന 
പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജേഞയോസി നിയതാത്മദിഃ. 

ഹേ മധുസ്മദന-അല്പയോ മധുസ്മദന, അത്ത അസ്ധപി൯ ७86०0299 ദേഹത്തിങകകല് 
അധിയജ്ഞഃ ക്ഃ--അധിയജ്ഞന് ആര്? കഥം-ഏതു പ്രകാരത്തില് അവന് ഈ ദേഹത്തില് 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? പ്രയാണകാലേ ചടമരണകാലത്തില്ം സിയതാത്മഭിഃമനസിനെ അട 
ക്കിയിരിക്കുന്നവരാല്, കഥം-എന്തൊരുപായത്താല്, ജേഞയഃ कोठ) छर അറിയ 
പ്പെടുന്നുഃ 



0 
൮-ഠ൦ അധ്യായം ൨൫൧ 

റി 
അല്പയോ മധുസ്മദന, ഈ ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നവനും പ്രയോജകനും ഫ 

(>) ലദാതാവൃുമായ അധിയജ്ഞന് ആരാകുന്നു? അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണ് ഈദേ 
)) 19) 

(> ഹത്തില് സ്ഥിതിഒ ചയ്യുനത് ? മരണകാലത്തില് നിയതചിത്തന്മാരാല് അങ്ങ് 

ഏതുപ്രകാരമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ? 

(ആ) യജ്ഞത്തെ അധികഷ്ണാനമാക്കി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപന് അധിയജ്ഞന്. അധിയജ്ഞന് എ 
ന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ടു വിജ്ഞാനാത്മാ എന്നോ പരദേവത എന്നോ (വിഷ്ണു എന്നോ) അത്ഥം ധിരിക്കേണ്ട 
ത്? അസ്ത്ി൯ ദേഹേ കഥം__ അധിയജ്ഞ൯ ഈ ദേഹത്തില് ഏങ്ങിനെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? (ബുദഭ്ധ്യം 
ദിയില് നിന്നു വൃതിരിക്തമായിട്ടോ അതോ അവയില് ഒന്നുതന്നെയായിട്ടോ_സാകാരമായിട്ടോ നി 
രാകാരമായി ട്ടോ?) 

[५० -0५] പ്രയാണകാലേടമരണകാലത്തില് അങ്ങ്” എവ്രകാരമാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടത്__. 
സ്ഥഗൂണരൂപമായിട്ടോം നിഗ്ലൂണരൂപമായിട്ടോം, അതോ വേറെ വല്ല രൂപമായിട്ടോ? എല്ലാം വിസ്കൂരി 
ചു” ഉപദേശിച്ചാലും. 

ഈ (ഏഴ്) ചോഭ്യങ്ങഥംക്കു യഥാക്രമം ഉത്തരം പറയുന്നതിന്നായിക്കൊണ്ടു ഭഗവാനാരംഭി. 
൧൭. ന്നു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൩൨. അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യ്യാത്മമുച്യതേ 

ഭൃുതഭാപോത്ഭവകരോ വിസഗ്ഗഃ കമ്മസംജ്ഞിതം. 
ഭഗവാ൯ പറഞ്ഞു. 

പരമം ഉത്തമമായും, (യല്) അക്ഷരം-:നാശമില്പാത്തതായും, അല്ലെങ്കില്, ജഗ 
ത്തിന്നു മൂലകാരണമായുമുള്ളതു യാതൊന്നോ, (തല്) 6 ഹമ-അതു ബ്രഹ്മമാകുന്നു. സ്വഭാ 
വഃ-തന്റെറ (60 ഹ്മത്തിന്െറ) അംശമായിട്ടുതന്നെ (ദേഹം പ്രതി) ജീവരൂപേണയുള്ള ഭാവംം 
അധ്യ്യാത്മം--അഭ്ധ്യാത്മമെന്ന് (ദേഹത്തെ അധികരിച്ച ഭോകതൃത്വേന സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 
തുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാത്മമെന്ന് ), ഉഥ്യൃതേ-പറയപ്പെടുന്നു. ഭൂതഭാവോത്ഭവകരഃ-ജരായുജാദി 

സകലഭൂതങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയേയും അഭിപ്ൃഭദ്ധിയേയും ചെയ്യുന്ന, വിസഗ്ഗുഃ-ദേവതോദ്ദേ. 
ശമായി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, കമ്മസംജ്ഞിത$-കമ്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

ഉത്തമമായും സകലജഗത്തിന്നും മുലകാരണമായുമിരിക്കുന്നു വസ്തു ബ്ര 
മമാകുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിനെറ തനെ (ദേഹംപ്രതി) ജീപതരൂപേണയുള്ള ഭാപം 
അഭ്ധ്യാത്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (ജരായൂജാടി) ഭൂതങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയേഷും 
അഭിപൃദ്ധിയേഷും ചെയ്യുന്ന (ദേവഖതോദ്ദേശേന ദ്രവൃത്യാഗരൂപമായ) യജ്ഞത്തി 
012 കമ്മം എന്നു പേര് പായുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നാശമില്ലാത്തതായും പരമാത്മാലായുമിരിക്കുന്ന വസ്തുപാണ്' 
ബ്രുഹ്മം. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി “ഏതസ്യ വാ അക്ഷരസ്യ പ്രശാസനേ ഗാ 
ഗ്രീടഅല്ലയോ ഗാഗ്ലീ, ഈ അക്ഷരത്തിന്െ൨_നാശരഹിതമായ പരമാത്മാപി 
നെറ__ശാസനംകൊണ്ടാണ് ദ്യാവാപൃഥിപികറം യഥാസ്ഥാനങ്ങളിചിരിക്കുന്ന 
ത് (52. ഉ. ൩. ൮.൯) എന്നു ശ്രുതിപാക്യം. അക്ഷരം എന്നതിന്ന് “ഓം 
കാരമെന്നത്ഥം ധരിപ്പാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല് :“ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ 
(അ. പ. ദ്രോ: ൧൩) എന്നതുകൊണ്ട് ഓംകാരത്തെ പ്രത്യേകിച്ചു വിശേഷി 
പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. “പരമം? എന്ന പിശേഷണം (രഓാംകാരത്തേക്കാഠം) നാശരഹി, 



3९८०००३८) ൨൫൨ ശ്രിമ്ല്ഭഗവല്ഗിത 

തമായും നീരതിശയമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്നാണ്' അധികം യോജിക്കുന്ന 

ത്. ആ പരബ്രഹ്മത്തിനൊതന്നെ ദേഹംപ്രതിയുള്ള പ്രത്യഗാത്മഭാവമാണ് 

സ്വഭാവം അതുതനെയാണ് അഭ്ധ്യാത്മം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ദേഹ 

ത്തെ അധികരിച്ചു ആദ്യം പ്രതൃഗാത്മഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുകയും പിന്നെ 

അവസാനം പരമാത്ഥമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന तात 

അഭ്ധ്യാത്മം എന്ന പേരോടുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു. ചരുപുരോഡാശാദിദൂവ്യ 

ങ്ങളെ ദേപതോദ്ദേശമായി ഹോമം ചെയ്യുന്നതാണ് വിസഗ്ഗും. ഭൂതവസ്തക്കളുടെ 

ഉ തപത്തിയെ ചെയ്യുന്ന ആ വിസഗ്ലുമാകുന്ന യജ്ഞം കമ്മമെന്നു പറയപ്പെടു 

172. എന്തെന്നാല് ബീജ്ളതമായിരിക്കുന്ന ഇതില്നിന്നാണ് സ്ഥാവരജംഗമ 

ങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകലഭൂതങ്ങളും വൃഷ്ടപ്യാദിക്രമേണ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 

(ठ. അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം 

അധിയജേഞാഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര. 

ഫേ ദേഹഭൃതാം വര-അല്പയോ ദേഹത്തെ എടുത്തവരില് ശ്രേഷ്നായവനേ, ക്ഷ 

രഃ ഭാവട-നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ദേഹാഭിപദഭാത്ഥങ്ങഠം, അധിഭൃതംടഅധിഭൂതമെന്നു പറ 

യപ്പെടുന്നു. പുരുഷഃ ചം-സൃയുമണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യന്നവനും സ്വാംശഭൂതമായിരി 

ക്കുന്ന സവ്വദേവതകാംക്കുമധിപനുമായിരിക്കുന്ന വിരാഠംപുരുഷന്, അധിദൈവതം-അ 

ധിദൈവതമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അത്ര ദേഹേ-ഈ ദേഹത്തില്, അഹം ഏവട(അന്തയ്യാ 

മിയായിട്ട) ഞാന്തന്നെ, അധിയജ്ഞഃ-അധിയജ്ഞനായിരിക്കുന്നു (യജ്ഞാദികമ്മങ്ങളെ 

ചെയ്യിക്കുന്നവനായും തല്ഫലദാതാവായുമിരിക്കുന്നു!. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ദേഹാദിപദാത്ഥങ്ങഥം 
അധിഭൂതമാകുന്നു. സ്മയുമണ്ഡലവത്തിയായിരിക്കുന്ന വിരാറംപുരുഷ൯ അധി 

ഭദൈവതമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭേഹത്തില് അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന 

ഞാ൯തനൊയാണ് അധിയജ്ഞ൯. 

(ശം_ഭാ) സകലപ്രാണികളേയുമധികരിച്ചിരിക്കുന്നത്' അധിദട്ൂതം_ 

2 അപത്തി, നാശം. എന്നി സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ സകലവസ്തക്കളും അധി 

തമാകുന്നു. പുരുഷഃ-യാതൊന്നുകൊണ്ടു സവ്വവും പൃണ്ണുമായിരിക്കുന്നുവോ ആ 

തു പുരുഷ൯; ദേഹത്തില് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട പുരുഷന് എന്നും പറയാം. ആ 

പൃരുഷന് ആടിത്യനില് അധിപസിക്കുന്ന ഹിരണ്യഗഭനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സ 

കലപ്രാണികളുടെ ഇന്ദ്രീയങ്ങറംക്ക്' അനുഗ്രാഹകനായിരുന്നുകൊണ്ട്' അവയെ 

സ്വസ്വവിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നു. ആ പുരുഷനാണ് അധിദൈവ 

തം. അധിയജ്ഞഃ-സകലയജ്ഞക്ങറംക്കുമഭിമാനിയായും വിഷ്ണ്ണുചപെന്ന പേരോ 

& (ആ) ഭഗവാന് സാക്ഷാലായി അജ്ജുനന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നതിനാല് സകലപ്രാണികളിലും 

വെച്ച് അജ്ജുനന്നു ശ്രേഷ്ഠത്വം കപ്പിച്ചതു യുക്തംതന്നെ. 
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(ശ്രീ) ദേഹടുത്തുകളില്വെച്ചു ശ്രേഷ്ഠന് എന്ന സംബോധനകൊണ്ടു നിയ്യും, സ്വപ്രവൃത്ത് 

നിപൃത്തികളില് പരാധിനനാണ്' എന്ന യുക്തികൊണ്ടു സവ്വഭൂതങ്ങാംക്കുമന്തയ്യുടമിയായിരിക്കുന്ന 
റി [| റി സ്പ റി ഴു 

എന്നെ അറിയുവാനഹനാണെന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 



൮ 
൮൦ അധ്യായം ൨൫൩. 

ടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ദേഖത. “യജെഞാ വൈ വിഷ്ണുഃ ൭ എന്നു ശ്രുതി. ആ വിഷ്ണു 

ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. ഈ ദേഹത്തില് എന്തെല്ലാം യേജ്ഞങ്ങളാണുള്ളത് അവ 

യ്യ്ലെല്യാം ഞാന് അധിഷ്ണാനമായിരിക്കുന്നു. യജ്ഞത്ഥാം ദേഹംകൊണ്ടു 0216 

ഹിക്കപ്പെടേണ്ടചയാകയാല് അവ ദേഹത്തോടു ചേന്നിരിക്കുന്നു. അതീിനാലാ 

ണ് യജ്ഞങ്ങറം ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നു പാഞ്ഞത്. 

൫. അന്തകാലേ ച മാമേവ സൂരന് മുക്ത്വാ കളേബരം 
;) റൂ യഃ പ്രയാതി സ മത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്പൃത്ര സംശയഃ. 

യ$ടയാതൊരുവന്൯, അന്തകാലേ ചടഅവസാന(മരണ)കാലത്തിലും, മാം ഏവ 

അന്തയ്യാമിരൂപമായും പരമേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ, സ്മര൯ടവിചാരിക്കുന്ന 
) | © _ട ५ ൭ റ] റി ) യ റി ച "| റി റ റി # വനായി, കളേബരം--ദേഹത്തെ, ककण 100] ४} 15" , പ്രയാതിട(അച്ച്ിരാദിമാഗ്ലമായിര് 

ക്കുന്ന ഉത്തരായണപന്ഥാവില്കൂടി) പോകുന്നുവോ, സഃടഅവന്, മത്ഭാവം-എനന്െറ 

സ്വരൂപത്തെ, യാതിടപ്പാപിക്കുന്നു. അത്ര--ഈ കായ്യുത്തില്, സംശയഃടസംശയം, ന അ 

സ്തി-ഇല്പ. 
9) \ 9] 

൨൫൮൯ അവസാനകാലത്തില് എന്നെത്തനനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു ദേ 
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ഹത്തെ വിട്ടുപോകുന്നുവോ അവന് എനെറ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ 
9) 

കായ്യുത്തില് സംശയമില്ല. 

(ശം ഭാ) അന്തകാലേംമരണകാലത്തില്ു; മാം ഏവം-എന്നെ__പരമേ 

ശനായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ __തന്നെ; സൂരന്൯ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്; കബ 
രംംശരിരത്തെ; മുക്ത്വാ-പരിത്ൃയജിച്ചിട്ട് ; യഃ പ്രയാതി-എപന് പോകുന്നുപോഃ 

സഃഅവന്: മത്ഭാവംവൈഷ്ണുപതത്ത്വത്തെ; യാതിപ്രാപിക്കുന്നു. അത്ര. 

ഈ കായ്യുത്തില്; സംശയഃ-മത്തത്ത്വത്തെ പ്രാപിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സം 
१) 

ശയം; ന അസ്തി ഇല്ല. 

ഈ നിയമം എന്നെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല, എന്നാല്_. 

൬. യംയം വാപി സൂരന് ഭാവം ത്യജത്യന്മേ കളേബരം 
9) 1) 

തം തമേവൈതി കൌന്തേയ സദാ തത്ഭാപഭാപിതഃ. 

ഹേ കൌന്തേയ അല്പയോ കുന്തിപുതൃ, (യഃ)-എവന്, അന്തേ-അവസാനകാല 

ത്തില്, യം യം വാ അപി ഭാവംഛഏതേതു ഭാവത്തെ (അന്യദേവതയേയോ അല്ലെങ്കില് 

വേറെ വല്ല രൂപത്തേയോ), സ്കരന്ടസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്', കളേബരംടദേഹത്തെ. ത്ൃയജതികത്യ 

ല്ലിക്കുന്നുവോ, (സഃ)--അവന്, സദാ-എപ്പോഴും, തത്ഭാവഭാവിതഃ-ആ രൂപത്തെത്തന്നെ 

ചിന്തിക്കുന്നവനായിം തം തം ഏവ (ഭാവം)-(സ്കൃരിക്കപ്പെടുന്ന) അതാതുരൂപത്തെത്തന്നെ, 

ഏതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അവസാനകാലത്തില് എപന് ഏതു രൂപത്തെ 
) 

സ്മൂരിച്ചുകൊണ്ടു ദേഹത്തെ ഉപപേക്ഷിക്കുന്നവോ അവ൯ സദാ തദ്രൃപസ്മരണ 

യോടുകൂടിയപനായി ആ രൂപത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
എ... 

# തൈത്തിരീയസംഹിത. ൧. ൭.൪. 
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൨൫൪ ശ്രിമല്ഭഗവപല്ഗീത 

(ശം_ഭാ) യം യം ഭാവം-ഏതേതു ദേവതാവിശേഷത്തെ. സൂര൯.ചി 

ന്തിച്ചുകൊണ്ട്. അന്തേ_പ്രാണവിയോഗകാചത്തില്. തം തം ഏവം-സൂരിക്ക 

പ്പെട്ട അതാതു ദേപതയെമാത്രം (७0190 ഒന്നിനേയുമില്ലെന്നത്ഥം). ഏതിപ്രാ 

പിക്കുന്നു. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

ഇപ്രകാരം മരണകാലത്തിലുള്ള ഭാവന ദേഹാന്തരപ്രാഷ്ടിക്കു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്ന 

തുഹേതുവായിട്ട് __ 

൭. തസ്മാല് 070७८०१ കാലേഷു മാമനുസൂര യുധ്യ ച 

മയ്കുപ്പിതമനോബുദ്ധിമ്മാമേവൈഷ്യസ്യസംശയഃ. 

തസ്മാല്ം--ആയതുകൊണ്ട', സവ്വേഷു കാലേഷു-എല്ലാ കാലത്തിലും, മാഎന്നെം, 

അനുസ്തരംസ്ൃരിച്ചാലും; ९४८५} ചായുദ്ധവും ചെയ്താലും. മയി-എന്നിത്ം അപ്പ്രിതമനോബു 

ദ്ധിടേമനസ്സിനേയും ബുദ്ധിയേയുമ്റപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനായി, മാം ഏവ-എന്നെത്തന്നെ, 

ഏഷ്യയസിം:നി പ്രാപിക്കും. അസംശയഃ-സംശയമില്ല. 

അതിനാല് എല്ലാ കാലത്തിലും എന്നെ സ്മൂരിച്ചാലും. യുദ്ധവും ചെ 

യ്യുക. എന്നില് മനോബുദ്ധികളകെ ഉറപ്പിച്ചവനായി 05} എന്നെത്തന്നെ പ്രാപി 

ക്കും. ഈ കായ്മുത്തില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 

(ശം_ഭാ) മാം അനുസ്മൂര-ശാസ്രൂവിധിപ്രകാരം എന്നെ സൂരിച്ചാലും; 

യൃധ്യ ചംസ്വധമ്മമാകുന്ന യുദ്ധത്തേയും ചെയ്താലും മയുപ്പ്രിതമനോബുദ്ധിഃ-. 

വാസുദേവനായിരിക്കുന്ന എന്നില് അചപ്ല്റിക്കപ്പെട്ട മനോബുദ്ധികളോടുകൂടിയവ 

090९2} മാം ഏവ ഏഷ്യസി-നി എന്നെ സ്മൂരിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരംതന്നെ പ്രാ 
പിക്കും അസംശയഃം-ഈ കായ്യുത്തില് സംശയമില്ല. 

അതിന്നും പുറമെ 

൮. അഭ്യാസയോഗയുക്തേ ചേതസാ നാന്ൃഗാമിനാ 

പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാത്ഥാനുചിന്തയ൯. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, അഭ്യാസയോഗയുക്തേനടഅഭ്യാസമാകുന്ന ഉ 

പായത്തോടുകൂടിയും, നാന്മൃഗാമിനാടവേറെ വിഷയത്തില് പ്രവേശിക്കാതേയുമിരിക്കുന്ന, 

ചേതസാംമനസ്സ്റുകൊണ്ട, ദിവ്ൃയംടപ്രകാശരൂപനായ, പരമം പുരുഷം-പരമപുരുഷനെ 

(പരമേശ്വനെ), അനുചിന്തയന്ടധ്യാനം ചെയ്യുന്നവന്, (തം ഏവ)--ആ പരമപുരുഷ 

നെത്തന്നെ, യാതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്പയോ അജ്ജുന, അഭ്യാസമാകുന്ന ഉപായത്തോടുകൂടിയും വേറെ 

പിഷയത്തില് പ്രപേശിക്കാതേയുമിരിക്കുന്ന മനസ്സ്റകൊണ്ടു പ്രകാശരൂപനായ പ 

രമപയരുഷനെ ധ്യാനം ചെയ്യുനനപ൯ അവനെത്തന്നെ (ആ പരമപൃരുഷനെ 

ത്തന്നെ) പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അഭ്യാസയോഗയുക്തേന__ചിത്തസമപ്പ്യണത്തിന്നു വിഷയ 

ഭൂതമായിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ പിനോയും പിന്നേയും ധ്യാനിക്കുകയും, അന്യ 
വിഷയങ്ങളെ വിചാരിക്കാതിരിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അഭ്യാസം. അങ്ങി 

നെയുള്ള അഭ്യാസംതന്നെയാണ് യോഗം. ഇപ്രകാരം അഭ്യാസയോഗത്തോട 
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കൂടിഷും; നാന്മൃഗാമിനാ__യോഗിയഷുടെ മനസ്സ് അതില്തന്നെ പ്രവത്തിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ ചിത്തത്തിന്ന് അന്മൃവിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിച്ചു ശില 

മില്ല, അങ്ങിനെയുള്ള; ചേതസാംമനസ്സുകൊണ്ട് ; പരമം... അനുചീിന്തയന്൯ 

യോഗിയായവന്൯ ശാസ്ര്രാചായ്യോപദേശങ്ങളെ അനുധ്യാനം ചെയ്യുന്നപനായി 

നിരതിശയനായും സ്മൂയ്യമണ്ഡലത്തില് സ്ഥിതിഒ൭ ചയ്യുന്ന പനായുമിരിക്കുന്ന പുരു 

ഷനെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

അവന് എന്തൊരു വിശേഷത്തോടുകൂടിയ പുരുഷനെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്? പറയുന്നു __ 

൯. കവിം പൃരാണമനുശാസിതാര_ 
റൂ 

മണോരണിയാംസമനുസ്മൂരേദ്യഃ 

സവ്യസ്യയ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപ_ 

ാഭിത്യ ണം തമസഃ പരസാല്. മാദിത്യവണ്ണും തമസ റു ര 

൧൧0. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേോന 

ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ 

ഭ്ൂപോമ്മധ്ധയേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് 

സ തം പരം പുരുഷമുപൈതിീ ടിപ്യം. 

അചലേന മനസാടചലിക്കാത്ത (വിക്ഷേപരഹിതമായ? മനസ്സ്സോടും, ഭക്ത്യാ--ഭ 

ക്തിയോടും, യോഗബലേന ച ഏവടധ്യാനബലത്തോടും, യുക്തഃ-കൂടിയിരിക്കുന്ന, യഃ 

യാതൊരുവന്, പ്രയാണകാലേടമരണകാലത്തില്, പ്രാണംടപ്രാണവായുവിനെ, ഭൃവോഃ 

മധ്യേ-:പുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തില്, സമ്ൃക ആവേശ്യടവേണ്ടുംവണ്ണും നിത്തീട്ട്', കവിം: 

സവജ്ഞനുംം പുരാണം-അനാദികാലമായിരിക്കുന്നവനും, അനുശാസിതാരം-സകലത്തി 

ന്നും നിയന്താവും, അണോട-അണുവിനേക്കാളം, അണിയാംസം-അതിസ്ൃക്ഷമമായിരിക്കുന്ന 

വനും (ആകാശകാലദിക്കുകളേക്കാളം അതിസ്യൂക്ഷ്മായിരിക്കുന്നവനും), 10109} = 0०6 । 

പ്രപഞ്ചത്തിന്നും, ധാതാരംടരക്ഷകനും (പോഷകനും), അചിന്തയരൂപം- ചിന്തിപ്പാന് ह 

യ്യാത്ത രൂപത്തോടുകൂടിയവനും, ആടിത്യയവണ്ണം-സ്ൃയ്യുനെപ്പ്പോലെ വ്രകാശമുള്ളവനും, തമ. 

സഃ പരസ്താല്പ്രകൃതിയെ (അജ്ഞാനത്തെ, മായയെ) അതിക്രമിച്ചവനുമായ, പുരുഷം:-പു 

രുഷനെ (പരമാത്മാവിനെ), അനുസ്കരേല്--ഇടവിടാതെ സ്മൃരിക്കുന്നുവോ, സഃ-അവന്, 

ദിവ്ൃയംടദിവ്യനായ (പ്രകാശരൂപനായു, തം പരം-ആ പരമാത്മാവിനെ, ഉപൈതിടപ്പാ 

പിക്കുന്നു. 

ചലനമില്ലാത്ത മനസ്സ്സോടും ഭക്തിയോടും ധ്യാനബലത്തോടും കൂടിയ 

പനായി മരണകാലത്തില് പ്ര൦ണവായുവിനെ പൃരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് പേ 

ണ്ടുംവണ്ണും നിത്തി, സവജ്ഞനും പുരാതനനും സകലത്തിന്നും നിയന്താവും അ 

ണുവിയേക്കാളുമധികം സ്മൂക്ഷ്മുവും സകലപ്രപഞ്ചത്തിന്നും രക്ഷിതാവും മനോ 

ബുൃദ്ധികറംക്കു ഗോചരമല്ലാത്തവനും സ്മയ്യുനെപ്പ്യോലെ പ്രകാശമുള്ളവനും മായ 
യെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവനും ആയ പരമപുരുഷനെ എവന് ഇടപിടാതെ 

സ്മൂരിക്കുന്നുപോ അവന് ദിപ്യമായ ആ പരമാത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 



നം യ ൨.൫൭. 

ബ്രമമത്തിന്നു ശ്രിഭഗവാന് ഒരു പേരു കല്പിക്കുന്നു__ 

൧൧. 03571289 വേദപിഭോ വദന്തി 

വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗാഃ 
ി റി 

യദിച്ചുന്തോ ബ്രഹ്മചയും ചരന്തു 

തത്തേ പദം സസംഗരഹേണ പ്രവക്ഷ്വ്േ 

വേദവിടഃടവേഭാത്ഥത്തെ അറിയുന്നവര്, യല് അക്ഷരം-യാതൊന്നിനെ നാശമി; 

ല്ലാത്തതായി, വടന്തി-പറയുന്നുവോ, വീതരാഗാഃടകാമക്രോധങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്ന, യത. 

യഃടസന്ദ്യാസികാം, യല്ടയാതൊന്നിനെ, വിശത്തിടപ്രാപിക്കുന്നുവോ, യല്--യാതൊ: 

ന്നിനെ, ഇകച്ഛുന്തഃട-അറിവാനിച്ചിച്ചിട്ട്, ബ്രഹ്മചയ്യും- (ഗുരുകുലത്തില്) ബ്രഹ്മചാരിവ്രത. 

ത്തെ, ചരന്തിടഅനുഷ്ണിക്കുന്നവോ, തല് പദം-ആ സ്ഥാനത്തെ, സംഗ്രഹേണ-സംക്ഷേപ. 

മായി, തേടനിനക്ക്", പ്രവക്ഷ്യേ-ഞാന് പറഞ്ഞുതരാം. 

വേദാത്ഥങ്ങളെ. അറഞ്ഞിട്ടുള്ള വര് യാതൊന്നിനെ നാശമില്ലാത്തതെ. 

നു പറയുന്നുവോ, കാമക്രോധങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ധ്യാസികഥം യാതൊ 

ന്നിനെ പ്രാപിക്കുന്നപോ, യാതൊന്നിനെ ` അറിവാനിച്ചിച്ചിട്ടി ബ്രഹ്മചാരി. 
വ്രതത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ആ സ്ഥാനത്തെ ഞാന് നിയക്കു സംക്ഷേപമാ: 
യി പറഞ്ഞുതരാം. 

(ശം_ഭാ) വേദാത്ഥജ്ഞന്മാര് യാതൊരു അവിനാശിയായിരിക്കുന്ന വ. 
റി ി റി 

സ്തൂവിനെയാണ് അസ്ഥൃലമനണുംസ്ഥൃലവുമല്ല സൂക്ഷ്മവുമല്ല? & എന്നി, 

ങ്ങിനെ സവ്യചിശേഷരഹിതമായി പറയുന്നത്; ഇതിന്നു ശ്രുതി__:തദ്വാ ഏത 

ദക്ഷരം ഗാഗ്ഗി ബ്രാഹ്മണാ അഭിപദന്തി- അല്ലയോ ഗാഗ്ലിം ബ്രാഹ്മണര് (ബ്രഹ്മ 

ജ്ഞാനികം) പറയുനാ അവിനാശിവസ്തു ഇതുതന്നെയാകുന്നു. യാതൊന്നി. 

നെയാണ് യതനശീലന്മാരും കാമക്രോധാദിയെ ഉ.പേക്ഷിച്ചപരുമായ സന്ധ്യാ: 
സികഠം സമ്ൃശശനത്തെ പ്രാപിച്ചതിനെറശേഷം പ്രാപിക്കുന്നത്, യാതൊ. 
രു അക്ഷരത്തെ അറിവാനിച്ഛിച്ചിട്ടാണ് അപര് ഗുരുവിന്െറ അടുക്കല് ബ്ര. 

വമചയ്യുത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് , അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അക്ഷരമെന്നും ബ്രഹ്മ 

മെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ആ പടത്തെ (പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ആ സ്ഥാന 
ത്തെ) സംക്ഷേപമായി ഞാന് നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം. 

(ശം..ഭ) “ഹേ ഭഗവന്, മനുഷ്യരില് ഒരുവന് മരണപയ്യുന്തം “ഓംകാരത്തെ ഉപാസിക്കു. 
ന്നതായാരു അവന് അതുകൊണ്ട' ഏതൊരു ലോകത്തെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്?? എന്നു സ.്ൃകാമ൯ 
എന്നൊരു ശിഷ്യന് ചോടിച്ചതിന്നുത്തരമായി പിപ്പുലാദന് എന്നു പേരായ ഒരാചയ്യു൯ന് (മ൨൮വടി) പ. 
റഞ്ഞു__“അല്പഷോ സത്യകാമ, പരമായും അപരമായുമിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് “ഓംകാരം? 

(പ്രശ്ലോപനിഷത്ത്' ൫. ൧. ൨.) *യാതൊരുവനാണ്” പരമപുരുഷനെ മുന്ന മാത്രകളോടുകൂടിയിരിക്കു. 
൩൬൩ :അകാരം, “ഉകാരം, “മ കാരം, എന്നി മുന്നക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിഷിരിക്കന്ന_ ഓം"കാരംകൊ 
ണ്ടുതന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത് (ധ്യാനിക്കുന്നത്; അവന് സാമഗാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മലോകത്തെ പ്രാ 
പിക്കുന്നു.? (പ്ര. ൭. ൫. ൫.) പ്രണവം വില്ലായും, ആത്മാ ശരമായും, ബ്രഹ്മം ലക്ഷ്യമായും (അറിയ 
പ്പെടേണ്ട വസ്തുവായും) പറയപ്പെടുന്നു. അപ്രമത്തനായവന് ആ ലക്ഷ്യത്തില് ശരത്തെ എയ്ലകൊ 
ളിക്കണം__ബ്രഹ്മമയമായി ഭവിക്കണമെന്നത്ഥം. ഇനി വേറൊരു ഘട്ടത്തില് 4ധമ്മാധമ്മങ്ങ0ംക്കു. 

क ൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്' ൩. ൮. ൮. 



ല് 
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ളി ഗ് പുറമെയ 2 ७ © ७ ७ ലം ായ। വേറെ എന്താണ് അങ്ങ് കാണുന്നത്” എന്ന് എഡിക്ക് ഉപദേശ്ച്ചാലും? (കഠ. ൭. ൨ 

൧൩) എന്ന ചോള്ൃത്തിന്നു സമാധാനമായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു_ യാതൊരു പടത്തെയാ 
(4) 

ണ സകലവേടങ്ങളും പ്രതിപാടിക്കന്നത്ം യാതൊന്നിനെപ്പററിയാണ് സകലതപസ്സുകളും പറയു 

ന്നത് യാതൊന്നിനെ ഇച്ചിച്ചിട്ടാണ്” അവര് ബ്രശ്മചയ്യുത്തെ അനുഷ്മിക്കുന്നത്' ആ പദത്തെ ഞാന് 

നിനക്കു സംക്ഷേപമായ। പറഞ്ഞുതരാം. * അര് “ഓാംകാരമാകുന്നു. (കഠ. ഉ. ൨. ൧൪). 

ഇപ്രകാരമുള്ള ശ്രുതിവാകൃങ്ങളെ ക്കൊണ്ട്” “ഓം? കാരം പരബ്രരമത്തിന്െറ വാചകരൂപമാ 

യിട്ടോം അല്ലെങ്കില് ഒരു പ്രതിമപോലെ പ്രതീകരൂപമായിട്ടോം മന്ദമധ്യമബുദ്ധികറംക്കു പരബ്രര്മ 

പ്രാപ്തിക്കു സാധനമ യി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ “ഓംകാരത്തിന്െറ ഉപാസനം കാലാന്തര 

ത്തില് മുക്തിഫലമായി ഭപിക്കുമെന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി “കവിം പുരാണമനുശാസിതാരം? 
“യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി? എന്നിങ്ങിനെ മേല്വണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള പരബ്രദ്മത്തെ അറിയു 

ന്നതിന്ന്' ഉപായമായും, കാലാന്തരത്തില് മുക്തിഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന 4കാംകാരോ 

പാസനത്തെ യോഗധാരണാസഹിതമുപദേശിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും, അതിന്നും പുറമേ, ഈ മുഖ്യ 

വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുതന്നെ അനേകം ചില്ലറ കായ്യുങ്ങളേയുമുപദേശിക്കണമെന്നും, ഉള്ള ഉദ്ദേ 

ശത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് ഇനിയത്തേ ശ്ലോകമാരംഭിക്കുന്നു_.. 

൧൨. സവ്ൃദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോ ഹൃദി നിരുധ്യ ച 

മൂഭ്ധന്യാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം. 

൧൩. ഓമിത്യ്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരന് മാമനുസൂര൯ 
५ 9) 

യഃ പ്രയാതി ത്ൃയജ൯ ദേഹം സ യാതി! പരമാം ഗതിം. 

യ$-യാതൊരുവന്, സവ്ൃദ്വാരാണിടസകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും, സംയമ്യടഅടക്കി 
> റി 0 റി 0 റി {] 9 ള്ളു റി 5 റി ഴി | 9 

(ബാഘ്യൃവിഷയങ്ങളില്നിന്നു പ്രത്യാഹരിച്ചിട്ട് ), മന$ടമനസ്സ്റിനെ, ഹൃുടി-ഹൃദയത്തില്ം 

നിരുധ്യ-ധിത്തി (ബാഹ്യയവിഷയങ്ങളെ സ്തൂരിക്കുകകൂടി ചെയ്യാതെ, മുഭ്ധ്നിടമൂദ്ധാവി 

ॐत (ഭ്രമഡ്യൃത്തില്), ആത്മനഃ പ്രാണംടതന്െറ പ്രാണവായുവിനെ, ആധായടനിത്തിം 

യോഗധാരണാംസ്ഥിരമായ യോഗനിലയെ, ആസ്ഥിതഃട-ആശ്രയിച്ചവനായി (പ്പാപിച്ച 

വനായി), 6ഹ്മ-ബ്രഹ്മവാചകമായ, ഓം ഇതി ഏകാക്ഷരംടഓം എന്ന ഏകാക്ഷരത്തെം 

വ്യാഹരന്ഉച്ചരിക്കുന്നവനും, മാം ചട(തദ്വാച്യ്യമായിരിക്കുന്ന) എന്നെ, അനുസൃരന്ഇട 

വിടാതെ സ്മൃരിക്കുന്നവനുമായിം, ദേഹംടഭേഹത്തെ, തൃജന്-ഉ പേക്ഷിച്ച്', പ്രയാതിട(അ 

ച്രിരാദിമാഗ്രേണ) പോകുന്നുവോ, സഃ--അവന്, പരമാം ഗതിംടശ്രേഷ്ഠമായ ഗതിയെ, യാ 

തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

യാതൊരുവന് സകല ഇന്ദ്രിയദ്വാരങ്ങളേയഷുമടക്കി, മനസ്സിനെ ഹൃദയ 

ത്തില് നിത്തി, ശിരസ്സില് പ്രാണവായുവിനെ പ്രപേശിപ്പിച്ച സ്ഥിരമായ യോ 2 സ പടു ' 
5) 5) 

ഗനിലയെ പ്രാപിച്ച് , ബ്രഹ്മവാചകമായ = &0० എന്ന ഏകാക്ഷരത്തെ © 518 

ചം എന്നെ (ബ്രഹ്മത്തെ) ഇടപിടാതെ സൂരിച്ചുകൊണ്ടു ദേഹത്തെ വിടപോകു 
^ യി 

9) 

0126019 അവന് ശ്രേഷ്ടമായ ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സകല ഇന്ര്രീയങ്ങളേയും (പിഷയോപലണ്ലിക്കുള്ള. സകല 

ദ്വാരങ്ങളേയും) അടക്കി & ഹൃദയപുണ്ഡരികത്തില് മനസ്സിനെ നിരോധിച്ച (മ 
5) ¬ 1) രമാ 3) ൭ ) രോ റൂ റി ̂  റി > ടൂ റി] നസ്സ്സിനെറ വിഷയാകാരമായ വൃത്തിയെ നിരോധിച്ചിട്ട് )ം അപിടെ വശീകര് 

& (ആ) വിഷയങ്ങളില് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ദോഷദശനദഭ്വാരാ ആ 
റൂ नो ല് റൂ ॐ + © റൂ 

വയിതനിന്നു വിമുഖമാക്കിത്തിക്കുന്നത” ഇന്ദ്രിയസംയമനം. 
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८) ് ടി 4 റൂ ;) 6) 
996 15} 588. മനസ്സ്സോടുകൂടി ഹൃദയത്തില്നിന്നു മേല്ലോട്ട (००१५२88. നാഡ 

)) <} 3} २) 

യിരു (സുഷ്യമൂയില്) കൂടി കയറി, തന്െറ പ്രാണവായയവിനെ (സകലത്തില്നി 

ന്നും പി൯വലി ദയത്തില് കൊണ്ടുപന്ന് അവിട്ടന്ന സുഷുമയില്കൂടി ക | ( श्नु & ) 61501. രവിട്ട ०११ ഗു 
9) ~) ॥ +) >) 1) 

ണ്ണം. @ ०८} ०2 ലലാടം എനീ ക്രമത്തില് കയററി) ९901158 പ്രപേശിപ്പ 

ച്ച്, സ്ഥിരമായ യോഗനിലയെ പ്രാപിച്ച്, ബ്രഹ്മത്തിന്െറ പേരായിരിക്കുന്ന 
ഖോംകാരത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് + തഭത്ഥളതമായും ഈശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന 

എനെ സദാ സൂരിക്കുനപനായി യാതൊരുവനാണ് ദേഹത്തെ ഉ.പേക്ഷിച്ചു 

പോകുന്നത് __മരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് _അപന് ശ്രേഷ്ഠമായ ഗതിയെ പ്രാ 
പിക്കുന്നു. ദേഹത്യാഗം ആത്മാവിനെറ പ്രയാണത്തിന്നു വിശേഷണമായിരി 

ക്കുന്നു. ആത്മാ ദേഹത്തെ ഉ.പേക്ഷിച്ചുപോകുന്നു. അല്ലാതെ തീരെ നശിക്കു 

നില്ല എന്നത്ഥം. 

അതിന്നും പുറമെ 

൧൪. അനന്യചേതാഃ സതതം യോ മാം സ്മൂരതി നിത്യശഃ 
) 5) 5) ക തസ്യാഹം സുലഭഃ പാത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യയ യോഗിനഃ. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, അനന്മ്ൃചേതാട--അന്യയവിഷയത്തില് ചിന്തയി 

പ്ലാത്തവനായി, യഃടയാതൊരുവന്, സതതം-എപ്പോഴും, നിത്യശടപ്രതിദിനം, മാം-എ. 

ന്നെ, സ്കരതിടസ്കരിക്കുന്നുവോ, തസ്യ അപ്രകാരമുള്ള, നിതൃയുക്തസ്യ-:സ്ഥിരമായ മന. 

സ്റ്റോടുകൂടിയ, യോഗിനഃ-ടയോഗിക്ക്', അഹം-ഞാ൯ം, സുലഭഃ-സുലഭനാകുന്നു (പ്രയാസം. 

കൂടാതെ പ്രാപിക്കത്തക്കവനാകുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അന്യയവിഷയത്തില് ചിന്തയില്ലാത്തവനായി യാ 

തൊരുവ൯ എന്നെ പ്രതിദിനം എപ്പോഴും സ്മൂരിക്കുന്നപോ സമാഹിതചിത്തനാ 

യ അപ്രകാരമുള്ള യോഗിക്കു ഞാന് സുഖേന ലഭ്യനാകുന്നു (മറെറാരുവന്നു. 

സുലഭനാകുനില്ല എന്നത്ഥം.) 

(ശം ഭാ) യാതൊരുവനാണ് അന്യപിഷയത്തില് ചിന്തയില്ലാത്തവ 

നായി ജീവകാലം 0०179 എല്ലാ സമയവും എന്നെ (തന്നെ) സൂരിക്കുനനത്, സ 

മാഹിത ചിത്തനായിരിക്കുന്ന ആ യോഗിക്കു ഞാന് സുഖേന ലഭ്യനാകുന്നു. (എ. 

ന്നെ അഠായാസേന പ്രാപിക്കാം എന്നത്ഥം). അതിനാല് അ ന്യവിഷയത്തെ 
3) 4] 3} )) # 

ചിന്തിക്കാതെ സദാ എന്നില് സമാഹിതനായി ഭപിക്കണമെന്നു താല്പയ്യും. 

സേതതം? എന്ന പദം നൈരന്തയുത്തെ (നിരന്തരമായിട്ട്' എന്നത്ഥ 

ത്തെ) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “നിതൃശഃ എന്നതു ഭീഘകാലത്തെ കാണിക്കുന്നു. ആ. 

൨ മാസമോ ഒരു സംവത്സരമോ അല്ല, ജീപകാലം മുഴുവന് എന്നത്ഥമാകുന്നു. 

അങ്ങയുടെ സൌലഭ്യംകൊണ്ട' (അങ്ങേ സുലഭമായി പ്രാപിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട്) എന്താ 

ണ്? എന്നു ചോദിക്കുന്നു വെദ്കില് കേട്ടാലും. എന്െറ സൌലഭ്യംകൊണ്ട്' എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നു. 

വറയാം___ 

൧൫. മാമുപേത്യ പുനജ്ജുന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം 
റി റി 

നാപ് നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. 



൨ന്നാഠ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

പരമാം സംസിദ്ധിംടത്രേഷ്ടമായ മോക്ഷത്തെ, ഗതാഃ-പ്രാപിച്ച, മഹാത്മാനഃ: 

മഹാത്മാക്കഠം (യോഗികഠം), മാം-എന്നെ, ഉപേതൃയടപ്രാപിച്ചിട് › പുനഃടപിന്നേയും, 8 

ഖാലയം-ടുടഖങ്ങാംക്കിരിപ്പിടാും, അശാശ്വതം-അനിതൃവുമായ, ജന്മംജന്മത്തെ, ന ആ 

പ് നുവന്തിടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ശ്രേഷമായ മോക്ഷസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കഠം എന്നെ പ്രാ 
ശ്ര റ വ്ര 2 । വ്ര 

4) . ‡) 

പിച്ചതിനെറശേഷം ദുഃഖങ്ങംക്കിരിപ്പിടവും അനിത്യവുമായ ജന്മത്തെ പ്രാപി 

ക്കുന്നില്ല. 
) 5) 

1] (>) 2 

(ശം_ഭാ) പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ട് _മത്ഭാവ 
റ റു ८9 ;) റ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട് _ആ മഹാത്മാക്കാഠം (യതികറം) പിന്നേഷും ജനത്തെ പ്ര 

പിക്കുന്നില്ല. പുനജ്ജന്മം ആധ്യാത്മികാദിസകലഭുഃഖങ്ങറംക്കുമിരിപ്പിടമാക 

ന്ന൯ു. അത് അനിത്യവുമാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള. ജന്മത്തെ യതികഠം പീന്നേഷും 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല. (എന്തെന്നാല്) അവര മോക്ഷമെന്നു പായപ്പെടന്ന പ്രകൃഷ്ട 

സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുചരാകുന്നു. എന്നാല്, യാതൊരുവര എന്നെ പ്രാപിക്കു 

ന്നില്ലയോ അവര് പിന്നേഴും (ഭൂമിയിലേക്ക് ) തിരിയെ വരുന്നു. (പിന്നേഷും ജ 

നിക്കുന്നു. 

എന്നാല് അങ്ങില്നിന്ന്' അന്യന്മാരായവരെ പ്രാപിച്ചിട്ടുളളവര് തിരിയെ വരുന്നുവോ (പു 

നജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ)? കേട്ടാലും. 

൧൬. ആ ബ്രഹ്മഭപനാല്ലോകാഃ പുനരാവത്തിനോജ്ജൂന 

മാമുപേത്യ @ കൌന്തേയ പുനജ്ജന്മ 02 0119) തേ. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ कणत?) ആ ബ്രഹ്മളവനാല്-6്രപമലോകമ്യംപ്പെടെയു 

ഒള, ലോകാട-സകലലോകകങ്ങളും, പുനരാവത്തിനഃ--പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവയാകു 

ന്നു. ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തിപുത്ര, മാം ഉപേത്യ തു-ഫഎന്നെ പ്രാപിച്ചാലാകട്ടേ, 

പുനജ്ജന്മ--പിന്നേയും ജനിക്കുക എന്നത്, ന ०१ 216० =. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ബ്രഹ്മലോകം മുതലായ സകലലോകങ്ങള്ടും പുന 

ജ്ജുന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു (പൃനരാവത്തനശീലന്മാരാകുന്നു) എന്നാല് എന്നെ 

പ്രാപിക്കുന്നപക്ക്., ഹേ കുന്തീപൃത്ര, പുനജ്ജന്മമുണ്ടാകുന്നതല്പ. 

(ശം_ഭാ) ആ ബ്രഹ്മഭപനാല്__യാതൊന്നിങ്കല് ഭതങ്ങറം സ്ഥിതിചെ 

യമുന്നുപോ അതു ഭൂവനം. ബ്രഹ്മഭവനം- ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്ൂഹ്മഭമവനാതു- 

ബ്രഹ്മലോകംത്തോടുകൂടിയുള്ള (ബ്രഹ്മലോകമുറംപ്പെടെ 9.88}; ലോകാഃ-സകല 

ലോകങ്ങളും; പുനരാവത്തിനഃ_പുനരാവത്തനസ്വഭാപത്തോടുകൂടിയവയാകുന്നു. 

മാം....വിദ്യതേ-എന്നാല് എന്നെ ഒരുവവനെമാത്രം പ്രാപിക്കുന്നപക്ട പുനരുത്പ 

ത്തിയുണ്ടാകുന്നതല്ല. 

ബ്രഹ്മലോകമുഠംപ്പെടെയുള്ള (സകല)ലോകങ്ങം എന്തുകൊണ്ടു പുനരാവൃത്തിയെ (പുനജ്ജ 

ന്മത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു? അവ കാലത്താല് പരിച്ചിന്നമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് _അതെങ്ങിനെ? 

൧൭. സഹസ്രജയുഗപയുന്തമഹയുല് ബ്രഹ്മണോ പിടുഃ 

രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം തേഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ. 



കടു | 
൮-൦ അധ്യായം ൨൬൧ 

ബ്രഹ്മണഃ-ബ്രഹ്മാവിന്െറ, സഹസ്രയുഗപയ്യുന്തം--ആയിരം ചതുയ്യഗങ്ങഠംകൂടിയ 

തായ, യല് അഹഃ-യാതൊരു പകലിനേയും, യുഗസഹസ്രാന്താം-ആയിരം ചതുയ്യൂഗ 

ങ്ങാം കൂടിയതായ. (യല്) രാത്രിംയാതൊരു രാത്രിയേയും, (യേ) ജനാഃ-യാതൊരു ജന 

ങ്ങാം, (യോഗബലേന) വിദുഃ-യോഗബലംകൊണ്ടറിയുന്നുവോം, തേം-അവര്, അഹോരാ 

തൂവിദഃടരാവും പകലും അറിയുന്നവരാകുന്നു (സവ്വജഞന്മാരാകുന്നു]). 

ബ്രുഹ്മാവിന്ന് ആയിരം ചതുയൂഗങ്ങാം പക്ലെന്നും; ആയിരം ചതുയ്യു 

ഗങ്ങറം രാത്രീയെന്നും. ആര് യോഗബലംകൊണ്ടറിയുന്നുചോ അവര് അഹോ 

രാത്രങ്ങളെ അറിയുന്നപരാകുന്നു. (അവര സവ്യജ്ഞന്മാരാകുന്നുവെന്നത്ഥം). & 

(ശം_ഭാ) ബ്രഹ്മണഃപ്രജാപതിയുടെ, വിരാറംപുരുഷന്െറ;$ 0५०0९ 

ഗപയ്യുന്തം യല് അഹഃ-യാതൊരഹസ്സ്റിന്നാണ് (പകലിന്നാണ് ) ആയിരം 

യൃഗം പയ്മുവസാനമായിട്ടള്ളതി ആ അഹസ്സ്സിനേയും; യുഗസഹസ്രാന്താം രാ 

(2))० = > 18861952 ०@ 69019 കാലമുള്ള തായ രാത്രിയേഷും, അഹോരാത്രപിദോ ജനാഃ 

_കാലസംഖ്യയെ അറിയുന്ന ജനങ്ങാം. വിദുഃ അറിയുന്നു. കാലസംഖ്യയെ അ 

റിയുന ജനങ്ങം ബ്രഹ്മാവിനെറ ഒരു പകല് ആയിരം യുഗങ്ങാംകൊണ്ടവസാ 

നിക്കുന്നതാണെന്നും. ഒരു രാത്രീ പകലോളുംതന്നെ കാലദീഷമുളള താണെന്നും. 

അറിയുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട്, സകലലോകങ്ങളും കാലത്താല് ०16). 6 {1079 
മായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുനരാപ്ൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നത്”. 

പ്രജാപതിയുടെ പകല്കാലത്ത് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നുംം രാത്രികാലത്ത് എന്തു സംഭ 

വിക്കുന്നുവെന്നും, ഇനി പറയുന്നു 

൧൮. അവ്ൃത്താദ്ധ്യക്തയഃ സവ്വാഃ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ 

രാത്ര്്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈലാവ്യക്തസംജ്ഞകേ. 

അഹരാഗമേ-ബ്രഹ്മാവിന്െറ പകത്കാലാരംഭത്തില്, അവ്ൃയക്താല്-കാരണരൂപ 
{] റി ५ 

മായ അവ്ൃക്തത്തില്നിന്ന്' (സൂക്ഷ്ുപ്രകൃതിയില്നിന്ന് }, = 0८08 വ്ൃയക്തയഃടചരാചരങ്ങ 

ളായ സകലഭൂതങ്ങളും (കാണപ്പെടുന്ന സകലസ്ഥുലപ്രപഞ്ചങ്ങളും), പ്രഭവന്തിട ഉണ്ടാകു 

ന്നു (@ 25801) 98072). രാത്്രാഗമേടബ്രഹ്മാവിന്ദെറ രാത്ര്യാരംഭത്തിങ്കല് (ബ്രഹ്മാവിന്െറ ശ 

യനകാലത്തില്), അവ്ൃയക്തസംജഞകേടഅവ്ൃയക്തമെന്നു പറയപ്പെടന്ന, തത്ര ഏവടകാര 
। റി റി 

ണരുപമായിരിക്കുന്ന അതില് (ആ സുക്ഷ്ടപ്രകൃതിയില്) തന്നെ, പ്രലിയന്തേലയത്തെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു. 

ി 
१] 

ബ്രഹ്മാവിനെറ പകല്കാലത്തീല് 50९ 612©3 0 1962 അവ്യക്തത്തില് 

നിന്നു ചരാചരങ്ങളായ സകലഭൂതങ്ങളും (സകലസ്ഥുലപ്രപഞ്ചങ്ങളും) ഉണ്ടാ 

# (ശ്രി) കാലഗണനമിപ്രകാരമാകുന്നു__ഒരു മാനുഷസംവത്സരം ദേവന്മാരുടെ ഒരഹോരാ 

തരമാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള അഹോരാത്തരങ്ങളെക്കൊണ്ടു പക്ഷമാസാദികളെ കല്ലിക്കുന്നതായാല് 

൩൬൫ മാനുഷസംവത്സരം ഒരു ദിപ്യസംവത്സരമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ൧൨000 ദിവ്ൃയവ 

ഷം കൂടിയത് ഒരു ചതുര്യൂഗം. അങ്ങിനെയുള്ള ൧൧000 ചതുരൃൃഗം കൂടിയത് ബ്രഹ്മാവിന്െറ ഒരു പ 

കല്. അത്രയും കാലം കൂടിയത് ബ്രഹ്മാവിന്െറ ഒരു രാത്രി. അപ്രകാരമുള്ള അഹോരാത്രങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു പക്ഷമാസാടദികളെ കല്ലിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന വഷങ്ങം ൧ഠഠ0 കൂടിയതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്െറ 

ആയുസ്സു. 
34 # 



൭൨" 

൨൬൨ ശ്രിമല്ഭഗവപല്ഗീത 

കുന്നു. രാത്ര്പ്യാരംഭത്തില് അവ്യക്തമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആ കാരണരൂപ 

ത്തില്തന്നെ എല്ലാം ലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അവ്ൃക്തമെന്നതു പ്രജാപതിയുടെ സ്വാപാവസ്ഥ (ഉറങ്ങു 

മ്വോഴത്തെ അവസ്ഥുയാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അവ്ൃക്താവസ്ഥയില് 

നിന്നു സ്ഥാവരജംഗമലക്ഷണങ്ങളായ സകലപ്രാണികളും പകലാരംഭത്തില് 

__ബ്രഹ്മാവിനെറ പ്രബോധകാലത്ത് __പ്യക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരം 

തന്നെ രാത്ര്ധ്യാരംഭത്തില്__ബ്രഹ്മാവിനന്െറ സ്വാപകാലത്തില്__വ്ൃയക്തിയെ 

പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സകലവും മുമ്വറയപ്പെട്ട ആ അവ്യക്തത്തില്തന്നെ ലയ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

( എ ति {) ക്കു 4 पि നി 

ച്ചെയ്കുപ്പെൌടാത്ത കമ്മത്തിനെറ ഫലപവ്രാഏിം ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്മത്തിനെറ ഫലാവ്രാഡ്സം 0 

ന്നി രണ്ടു ദോഷങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നും, ബന്ധമോക്ഷങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ 

പ്രവൃത്തി പ്രയോജനത്തോടുകൂടിയതാണെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നുംം അവിദ്യ മുതലായ ക്ലേശങ്ങഥംമുൂല 

മുണ്ടാകുന്ന കമ്മഫലവശാല് സകലഭൂതങ്ങളും അവശന്മാരായി പിന്നേയും പിന്നേയും ജനിക്കുകയും 

ലയത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെഡ്മുന്നുവെന്നിങ്ങിനെ ഉപദേശിച്ചു സംസാരത്തില് വൈരാഗ്യത്തെ ഉ. 

ണ്ടാക്കുന്നതിന്നും, വേണ്ടി ഭഗവാന്. ഇപ്രകാരം പറയുന്നു__ 

൧൯. ഭൂതഗ്രാമഃ സ ഏവായം ഭഉത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ 

രാത്ര്പ്യാഗമേവശഃ പാത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, സ ഏവ അയം ഭൂതഗ്രാമഃ-മുനുണ്ടായിരുന്ന 

(ചരാചരാത്മകമായ) ആ പ്രാണിസമൂഹംതന്നെ, ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ-പിന്നേയും പിന്നേയും ജ 

നിച്ച്, രാത്ര്യാഗമേടരാത്ര്യ്യാരംഭത്തില്, പ്രലീയതേടലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. (പുനരപി) 

അഹരാഗമേ--പിന്നേയും പകലാരംഭിക്കുമ്പോഠം, അവശഃ (സന്) = (७0४93) 000) പരത 

209९0}, പ്രഭവതിടതുണ്ടാകുന്നു. 

അല്പയോ അജ്ജുന, മുമ്പ്യണ്ടായിരുന്ന പ്രാണിസമൂഹംതനനെ പി 

& 112० പിന്നേഷും ജനിച്ചു രാത്ര ച്ാരംഭത്തില് ലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നേ 

യും പകലാരംഭിക്കുമ്പോഠം അതു (ഭൂതഗ്രാമം) കമ്മവശാല് പരാധീനമായിട്ട 

ജനനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. (സകലപ്രപഞ്ചങ്ങളും പ്രകയകാലത്തു സ്മക്ഷ്യാവസ്ഥ 

യെ പ്രാപിക്കുകയും, സൃഷ്ട്രീകാലത്തു സ്വൂലാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും, ചെയ്യൂ 

(126) 0101120 00.) 

(ശം_ഭാ) പുദ്യകല്ലത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാവരജംഗമലക്ഷണമായ 

ആ പ്രാണിസമുദായംതന്നെ (വേറെ അല്ല എന്നത്ഥം) അസ്വതന്ത്രമായിട്ട്, 

പകലാരംഭിക്കുമ്പോഠം ജനിക്കുകയും, രാത്ര്പ്യാരംഭത്തില് പകലവസാനിക്കു 

ബ്വോറം ലയത്തെ പ്രാപിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നു. പിന്നേയും അത്” (ആ പ്രാണി 

സമൂഹംതന്നെ) പകലാരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് അസ്വതന്ത്രമായിട്ടുതന്നെ ജനി 
ക്കുന്നു. 

“ഓമിത്യയേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ? എന്നു തുടങ്ങിയ ്ല്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു മൃന്വിവരിക്കപ്പെട്ട അക്ഷ. 
¶ि। $} $ 

രത്തെ പ്രാപിപ്പാനുള്ള ഉപായത്തെ കാണിച്ചു. ഇപ്പോഠം ഇവിടെ അക്ഷരത്തിനെറതന്നെ സ്വ: 
©> © | ^ + 
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രൂപത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നും “ഈ യോഗമഗ്ലം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്” അതിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്? 

എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നും, വേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു_. 

൨൦0. പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോന്യ്യോപ്യക്കതോവ്യക്താല് സനാതനഃ 

8 സ സവ്വേഷ്യ ഭൂതേഷു നശ്ൃത്സു ന വിനശ്യതി. 

യടടയാതൊന്ന്', തസ്താല് അവ്യക്താല്-ചരാചരങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകലത്തി 

ന്നും കാരണഭൂതമായിരിക്കുന്ന ആ അറ ൃ യക്തത്തില്നിന്ന്', അസ്യഃ-വിലക്ഷണമായും (വേറെ 

യായും), പരഃ-അതിന്നും കാരണഭൂതമായും, അവ്യയക്തഃ-ചക്ഷുരാടീന്രിയങ്ങാംക്ക്' അഗോ 

ചരമായും, സനാതനഃടഅനാദിയായും ഇരിക്കുന്നുവോ, സ തു ഭാവഃ-ആ (60൨൭) ഭാവം, 

0७५०1०१] ഭൂതേഷുടസകലഭൂതങ്ങളും, നശ്ൃത്സുടനശിച്ചാലും, ൩ വിനശ്ൃതിടനാശത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നില്പ. 

എന്നാല് യാതൊന്ന് ആ അവ്യക്തത്തിരനിന്നു വിലക്ഷണമായും, ഉ. 

ത്തമമായും, ചക്ഷുരാദീന്്രിയങ്ങറംക്ക് അഗോചരമായും, അനാഴിയാഷുമിരിക്കു 
ന്നവോ ആ (ബ്രഹ്മ)ഭാവം, സകലഭൂതങ്ങഥം നശിച്ചാലും. നാശത്തെ പ്രാപിക്കു 

ന്നില്ല. 

(५००-89) “തു? ശബ്ദുംകൊണ്ട്' ഇനി പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന അവ്യക്ത 

മായിരിക്കുന്ന അക്ഷരം മൂലപ്രകൃതിയായ അവ്ൃക്തത്തില്നിന്നു ഭിന്നമാണെന്നു 

കാണിക്കുന്നു. ഭാവഃ _അക്ഷരമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പരബ്രഹ്മം. അത് (620) 

ക്തത്തില്നിന്നു ९५) രിക്തമാണെങ്കിലും രണ്ടിന്നും ഒരേ ലക്ഷണമായിരിക്കാം 

എന്നുളള ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാ൯പേണ്ടിയാണ് “അന്യഃ? എന്ന വിശേഷണം. 

അത്” (പരമായ ബ്രഹ്മഭാവം) അവ്ൃക്തത്തില്നിന്നു (മൂലപ്രകൃതിയില്നിന്നി) 

വിലക്ഷണമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു. അത്” (പരമായ ഭാവം) 

അവ്യയക്തവുമാകുന്നു__ഇന്്രിയങ്ങഥംക്ക് അഗോചരമാകുന്നുവെന്നത്ഥം. പരഃ 

തസ്മാല്.-അതു. സകലഭൂതഗ്രാമത്തിന്നു ബീജഭതമായും അവിദ്യാലക്ഷണമാഷു 

മിരിക്കുന്ന മുമ്പറയപ്പെട്ട അപ്യക്തത്തില്നിന്നു ഭിന്നമാകുന്നു__തിരെ വിലക്ക 

ണമാകുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. അതു ചിരന്തനമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാദിസകലഭതങ്ങള്ം 
നശിച്ചാലും അതു നശിക്കുന്നില്ല. 

൨൧. അപ്യക്തോക്ഷര ഇതൃക്തസ്തുമാഹുഃ പരമാം ഗതിം 

യം പ്രാപ്യ ന നിപത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. 

(യഃ ഭാവഃ)--യാതൊരു ഭാവം, അവ്ൃയക്തഃ-അതീന്ദ്രിയമെന്നും, അക്ഷരഃ ഇതിനാ 

ശരഹിതമെന്നും, ഉക്തഃട(വേദങ്ങളില്) പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, തംടഅതിനനെ, പരമാം 

ഗതിംടപരമപുരുഷാത്ഥമെന്ന് , ആഹുഃട(വേദങ്ങഠം) പറയുന്നു. യം-യാതൊന്നിനെ, പ്രാ 

പൃടപ്രാപിച്ച'ം ന നിവത്തന്തേടതിരിയെ വരുന്നിപ്പയോ, തല്--അത്”, മമ--എന്െറ, പ 

രമംടഉത്തമമായ, ധാമ (ഏവ)സ്വരുപംതന്നെയാകുന്നു. 

^) र) 

യാതൊരു ഭാവമാണ് അതിന്ദ്രിയമെന്നും നാശരഹിതമെന്നും (വേദ 
= | 

ത്തില്) പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പരമപുരുഷാത്ഥമായിട്ടുള്ള 
` 6 ती 1൭ 1) ത ) $) റൂ 

ത്” എന്നു വേദങ്ങഥം പറയുന്നു. യാതൊന്നിനെ പ്രാപിച്ചു പിന്നെ തീര് 
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ഹേ ഭരതഷ്ഭ--അല്പയോ അജ്ജുന, യതു കാലേ തു-ഏതു കാലത്തില്, പ്രയാതാ$ട 

പോയ (ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള), യോഗിനഃ-യോഗികാം, അനാവൃത്തിം-അപുനജ്ജ 

ന്മത്തെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നുവോ, (യസ്തി൯ 9.1 കാലേ പ്രയാതാഃ)-ഏതു കാലത്തില് ദേ 

ഹത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്, ആവ്ൃത്തിം ച ഏവടപുനജ്ജന്മത്തേയും, (യാന്തി)ടപ്രാപിക്കു 

ന്നുവോ, തം കാലം-ആ കാലത്തെ, വക്ഷ്യാമി ഞാന് പറയാം. 

അല്പയോ അജ്ജുന, ഏതു കാലത്തില് ഭേഹത്തെ തൃജിച്ചുപോകുന്ന 

യോഗികറഠം പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പയോ, അപ്രകാരംതന്നെ ഏതു കാല 

ത്തില് ദേഹത്യാഗം ചെയ്തുപോകുന്നവര് പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, ആ. 

കാലത്തെ ഞാന് പറയാം (കേട്ടാലും). 

(ശം_ഭാ) “യത്ര കാലേ? എന്നതു പ്രയാതാഃ (ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച 

പോകുന്ന) എന്ന പദത്തോടു സംബന്ധിക്കുന്നു. അനാവ്ൃത്തിഃ-.പുനജ്ജന്മമി 

ല്യായയ; ആവ്ൃത്തിഃഅതിനെറ പീപരിതമായ പുനജ്ജനനം. “യോഗിനഃ? 

എന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ടു കമ്മനിഷ്ടന്മാര് എന്നും ധ്യാനനിഷ്ടരന്മാര് എന്നും പറയ 

പ്പെടുന്നു. ഗൌണവൃത്തികൊണ്ടു മാത്രമാണ് കമ്മികഠം യോഗികളാണെ 

072 പയപ്പെട്ടത്. “കമ്മയോഗേന യോഗിനാം? (അ. ൩. ശ്ലോ. ൩) എന്നു 

88. വിശേഷണംകൊണ്ടും അപര് യോഗികങള്ാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവി 

ടെ യോഗികളെ വിഭാഗിച്ചു പറയുന്നു _ഏതുകാലത്തില് മരണത്തെ പ്രാപി 

ച്ചിട്ടളള യോഗികറം പിന്നേയും ജനിക്കുന്നില്ലയോ, ഏതു കാലത്തില് മരണ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചവര് പിന്നേയും ജനിക്കുന്നവോ, ആ കാലത്തെ, ഹേ ഭരതഷഭ.. 

ഞാ൯ 0310098 പറഞ്ഞുതരാം. 

ആ കാലത്തെപ്പുററി ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൨൪. അശഗ്നിജേജ്യാതിരഹഃ (टरो? ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം 

തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ചുന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. 

അഗ്നിഃ--അഗ്യൃഭിമാനിദേവതം ജ്യോതിടടപ്രകാശത്തിന്ന് (അച്ചിസ്സിന്ന് ) അഭിമാനി 

ദേവത, അഹഃ--:പകല്കാലത്തിന്നഭിമാനിദേവത, ശ്ുക്ലഃടശുക്ടപക്ഷത്തിന്നഭിമാനിദേവതം. 

ഷണ്മാസാഃ ഉത്തരായണം-ആറ മാസങ്ങളടങ്ങിയ ഉത്തരായണത്തിന്നഭിമാനിദേവതം തത്ര: 

ഈ ദേവതകളുടെ ലോകങ്ങാം വഴിക്ക്, പ്രയാതാടംദേഹത്യാഗംചെയ്തകു പോയിട്ടുള്ള, ജനാഃ 

ടജനങ്ങാം (ഭഗവഴുപാസകന്മാരായ ജനങ്ങഠം), ബ്രഹ്മ-പരബ്രഹ്മത്തെ, ഗച്ചുന്തിടപ്രാപി. 

ക്കുന്നു. (യതഃ)--എന്തെന്നാത്, (തേ) ബ്രഹ്മവിദഃ--അവര് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളാകുന്നു. 

അഗ്നിക്കും, അച്ചിസ്സിന്നും, ദിപസത്തിന്നും, ശുക്ലപക്ഷത്തിന്നും, ആ 

൨൮ മാസങ്ങളടങ്ങിയ ഉത്തരായണത്തിന്ന് അഭിമാനികളായ ദേവതകളുടെ ലോ. 

കങ്ങറംവഴിക്കു ദേഹത്യാഗംചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള (ഭഗവദുപാസകന്മാരായ) ജന 

ങ്ങം പരബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അവര് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളാ. 
കുന്നു. (ദേഹത്യാഗംചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങാം പര 

ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു വേറൊരന്വയം). 

(ശം_ഭാ) അഗ്നി കാലാഭിമാനിയായ ദേവതയാകുന്നു. അതുപോലെത: 

നൌ ജ്യോതീസ്സ്റും കാലാഭിമാനിയായ ഭേവതയാകുന്നു. അല്ലെങ്കില്, അഗ്നിയും. 



„ 2 
൨ന്നന്ന ശ്രിമതഭഗപല്ഗിത 

റ്റ , <) 5 
ജ്യ്യോതിസ്സറം യഥാശ്രുതമായ (62०२८ പേരോടുകൂടിയ) ദേവതമാര് എന്നുതന്നെ 

പറയാം. കാലത്തിന്നഭിമാനികളായ ദേവതകളുടെ പ്രാധാന്യംകൊണ്ടാണ് 

യേത്ര കാലേ തം കാലം-ഛഏതു കാലത്തിത ആ കാലത്തെ? (അ. പ്പ. ദ്രോ. 

൨൩) എന്നിങ്ങിനെ “ആമ്ുപനം എന്നപോലെയുള്ള നിദ്ദേശം. # അപ്രകാ 

രംതന്നെ “അഹഃ? എന്നതു ദിവസത്തിന്ന് (പകല് സമയത്തിന്ന് ) അഭിമാനി 
© ക്ഷാ 9) <) റ 5) 2 62) ദേവതയാകുന്നു. = (८2९; 11128 10005168 010. അപ്രകാരംതന്നെ 

റൂ 4 ९ 
ആറു മാസമടങ്ങിയ ഉത്തരായണം. ഇവിടേയും ത3ഭിമാനിദേവതയാകുന്നു മാ 
ഗ്ഗ ;) (>) (9 
१ 2(ठ) ) 2 981 ४ ഇ ഇ 2 മു 2 2 2 2 2 23009९21 19801900 തിന്ന് പ്രകാരമുള്ള വ്യാഖ്യാനം ചെയ്താനുള്ള. യഃ 

3) 9) १) ^ ആൺ ^ 

യം വേറൊരു ദിക്കില് 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാഗ്ലുത്തില് മരണത്തെ പ്രാപ 

ക്കുന്ന ബ്രഹ്മോപാസകന്മാ൪__ ബ്രഹ്മോപാസനപരന്മാരായ ജനങ്ങം__ ബ്രഹ്മ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ “ക്രമേണ” എന്ന പദത്തെ (ക്രമേണ പ്രാപിക്കു 

ന്നു എന്നിങ്ങിനെ) വാക്യശേഷമായി ചേക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാല് സമയ 

ശശനനിഷ്ന്മാരും ഉടനെ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നപരും (സദ്യോമുക്തിഭാക്കുകളും) 
ു ലൂ റൂ റൂ മ] ~ ആയവക്ക് ഒരു ദിക്കിലേജ്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടോ ഒരു ദിക്കില് നില്ലേംണ്ടതാ 

റ @ ട്ടാ । € (¬) വ്യ ¬ ¬ 2 १ % ഴു] 9) യിട്ടോ ഇല്ല. ന തസ്യ പ്രാണാ ഉ.ല്ക്രാമന്തി” എന്നു ശ്രുതിലാക്യം. അവര് 
9] )] 5] ബ്രഹ്മത്തില് ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണനോടുകൂടിയവരാകുന്നു. അവര് ബ്രഹ്മ 

മയമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു_ബ്രഹ്മഭതന്മാര് തന്നെയാകുന്നു. (എന്നാല് സ 

ഗുണ്ബ്രഹ്മോപാസകന്മാര് ക്രമേണ അതാതു ലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് അവസാ 
നം ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവരാണ് ക്രമമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നപര്.) 

(ശ്രീ) ഇനി ആവൃത്തിമാഗ്ലത്തെ പറയുന്നു__ 

൨൫. ധൂമോ രാത്രിസ്ഥാ കൃഷ്ഠഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം 
ത പണ 

9) |] 5) )) | തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിഷയ്യോഗീ പ്രാപ്പ്യ നിപത്തതേ. 
;] കി [| ] ५] ] )] ധൂമഃ--ധൂമത്തിന്നഭിമാനിദേവതം രാത്രിഃടരാത്രിക്കടിമാനിടേവത, തഥാടഅപ്പകാ 

രംതന്നെ, കൃഷ്ണൂഃടകൃഷ്ണുപക്ഷത്തിന്നഭിമാനിഭദേവത, ഷണ്മാസാഃടആറ മാസങ്ങളടങ്ങിയം 

ദക്ഷിണായനംടദക്ഷിണായയത്തിന്ന്' അഭിമാനിദേവത, തത്ര-:ഈ ദേവതകളടെ ലോക 

ങ്ങാം വഴിക്ക്, (പ്രയാതഃ)ദേഹത്യാഗം ചെയ്തുപോയിട്ടുള്ള, യോഗീടകമ്മയോഗി, ചാന്ദ്ര 

മസം ജ്യ്യോതിഃടചന്ദ്രപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ സ്വഗ്ഗലോകത്തെ, പ്രാപ്യ)ടപ്രാപിച്ചിട്ട', നിവ 

ത്തതേടപുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു (പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു). 
റൂ द 

ധൂമത്തിന്നും രാത്രിക്കും കൃഷ്ണുപക്ഷത്തിന്നും ദക്ഷിണായതത്തീിന്നും അ 

ഭിമാനീകള്ായ ദേവതകളുടെ ലോകത്ങറം മാഗ്ഗമായി പോയിട്ടുള്ള കമ്മയോഗി 

# (ആ) (പുനരാവൃത്തി, അനാവൃത്തി എന്ന) രണ്ടു മാഗ്ഗങ്ങളില് ഉള്ള കാലം മുതലായ അഭി 

മാനിദേവതകളെ എല്ലാവരേയും കാലശബ്ദംകൊൌണ്ടാണ് പവയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത'. കാലാഭിമാനികളംയ 

ദേവതമാരുടെ ആധികൃത്താലാണ്” അങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്. അതിനാല് ഇവിടെ കാലശബ്ദുംകൊണ്ടു 

സകലദേവതകളേയും ഗ്രഹിക്കണം. എങ്ങിനെയെന്നാല്, മാവുമരം അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു വന 

ത്തില് അന്യയവൃക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും അതിനെ ആമുവനം (മാവുന്തോപ്പ്) എന്നാണ് സാധാരണ 

പറയുക. അതുപോലെയാണ് ഇവിടേയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. 

1 ശാരീരകമിമാംസ. ൪. ൩. ൪. 



42. 
2 - 20 അധ്ധ്യായം ൨൬൩൭ 

ചന്ദ്രപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ സ്വഗ്ഗലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് (അവിടെ ഇഷ്ടാപൃത്താ 
# 1) ദികമ്മഫലത്തെ അനുഭവിച്ച്) പനരാവ്ൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. (പിന്നേയും ജ 

നിക്കുന്നു.) 

(ശം ഭാ) ഇഷ്ടാദികമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന യോഗി (മരിച്ചാല്) ०490329 

യിരിക്കുന്ന ००० ०१ പ്രാപിച്ചു __ഇഷ്ടാദികമ്മഫലത്തെ അനുഭവിച്ച് _ ~ 

അതിനെറ അവസാനത്തില് പിനോജും ജനിക്കുന്നു. പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു. (പുദ്യാഭ്ധം സ്തുഷ്ടം). 

(ശ്രി) നിഷ്ട്രാമമായ കമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവടുപാസനയെ (സഗുണബ്രഹ്മോപാസനയെ) 

ചെയ്തുന്ന യോഗി ഓരോരോ ലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു” അതാതു ലോകങ്ങളില് സ്വല്പകാലമിരുന്നു. 

ക്രമേണ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനാല് അതിന്നു ക്രമമുക്തി എന്നു പേര് പറയുന്നു. എന്നാല് ഫ 

ലാപേക്ഷയോടുകൂടി കമ്മം ചെയ്തവര് ഈ ശ്ര്രോകത്തില് പറയപ്പെട്ടിരിക്കന്ന ധൂമാദിമാഗ്ലമായി സ്വ 

ഗുലോകംവരേയുള്ള ലോകങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് അവിടങ്ങളിലുള്ള ഐശ്വഷ്യാദികളെ അനുഭവിച്ചു 

പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. നിഷിദ്ധ(പാപ)]കമ്മങ്ങളെ ചെയ്തവര് നരകത്തെ പ്രാപിച്ചു പുനരാ 

വൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ക്ഷുദ്രകമ്മികളാംയ (വളരെ പുണ്യകമ്മങ്ങളെയാകട്ടേ, അല്ലെങ്കില് നരക. 

ത്തെ പ്രാപിക്കത്തക്ക പാപകമ്മങ്ങളെയാകട്ടെ ചെയ്യാത്ത) ജീവികം സ്വശ്ലാദിലോകങ്ങളെയാകട്ടേ 

നരകാദിലോകങ്ങളെയാകട്ടേ, പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ തത്തല്കമ്മഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഈ. 

ലോകത്തില്തന്നെ അവര് പിന്നേയും പിന്നേയും ജനിക്കുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

र) (५ - ൭ ट ൨൬. ശുക്ലകൃഷ്ണ്ണേ ഗതി ഹ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ 
9) ( 

ഏകയാ യാത്യനാവ്ൃത്തിമന്മുയാവത്തതേ പുനഃ. 

८28826६4} ഹിദടരഅച്ചിരാദിഗതി, ധൂമാഭിഗതി, എന്ന, ഏതേ ഗതി--ഈ രണ്ടു മാ- 

ഗ്ലൂങ്ങഠം, ജഗതഃ (ജ്ഞാനാധികാരിയും കമ്മാധികാരിയുമായ) ജഗത്തിന്ന', ശാശ്വതേ-അ. 

നാദികളാണെന്നു, മതേംടസമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (തയോഃ) ഏകയാടഅവയില് ഒന്നില്. 

കൂടി (ആദ്യത്തേതായ ശുക്ലമാഗ്ലുത്തില് കൂടിയുള്ള ഗതികൊണ്ട'), അനാവ്ൃത്തിം--അപുനജ്ജ 
ടി 2 1] ङ क) ¶ ച] | റി ന്മത്തെ (മോക്ഷത്തെ), യാതിടപ്രാപിക്കുന്നു. അന്ത്യയാട:മറേറതില്കൂടി (കൃഷ്ണുമാഗ്ത്തില്കൂ. 

ടിയുള്ള ഗതികൊണ്ട് |, പുനഃട പിന്നേയും, ആവത്തതേടജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

റൂ <) റൂ <) മി श 
(१५२१०९००) അച്ചിരാദിഗതി, ധൂമാദിഗതി, എന്നീ രണ്ടു മാഗ്ഗങ്ങഥം 

ഇഞാനാധികാരിക്കും കമ്മാധികാരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള താകുന്നുവെന്നു സമ്മ. 
റി ം [] < | # ह <) 

തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ മാഗ്ലത്തിരകൂടി (അച്ചിരാദിമാഗ്ുത്തില്കൂടി)), 
പോയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികറം പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ മാഗ്ഗു 

;) <) 4) # ടി] <} - മി || 

ത്തില്കൂടി (ധൂമാദിമാഗ്ഗത്തില്കൂടി) പോയിട്ടുള്ള കമ്മികഠം പുനജ്ജന്മത്തെ 
പ്രാപിക്കുന്നു. 

# [ശ_സ] ജ്ഞാനവ്രകാശത്തോടുകൂടിയ അഗ്യ്യാദിദേവതകളുടെ അധിഷ്ലാനമാകകൊണ്ടും.. 

വിദ്യയാല് ഡ്രാപ്യമായതുകൊണ്ടുംം പ്രകാശത്തോടുകൂടിയ ലോകങ്ങം അസാങ്യയമുള്ളതുകൊണ്ടും, ബ്ര 

മെപ്രാഫ്പിക്കു ഹേതുവാവുകനിമിത്തം ഉല് കൃഷ്ടമായതുകൊണ്ടും, ദേവയാനലക്ഷണമായ ഗതി (ठे 2: 

യി ഭവിക്കുന്നു. പ്രകാശഹീനന്മാരായ ദേവതകളുടെ ലോകങ്ങറം ധാരാളമാകയാലും, തമോമയമാക 

കൊണ്ടും, പിന്നേയും സംസാരത്തിന്നു ഹേതുവാകയാല് നികൃഷ്ടമായതുകൊണ്ടെം, പിതൃയാനലക്ഷണ. 

മായ ഗതി കൃഷ്ണുയായി ഭവിക്കുന്നു. “ഹി? ശബ്ദും പ്രസിദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “കമ്മണാ പിതൃ. 

ലോകോ വിദ്യാ ദേവലോക? എന്ന ശ്രൃതിപ്രസിഭ്ധമായ (ഈ രണ്ടു മാഗ്ലങ്ങഥം) എന്നത്ഥം. 
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(ശം ഭാ) ജ്ഞാനപ്രകാശകത്വം ഹേതുവായിട്ടാണ് :ശുക്ലാ? എന്നു പഠ 

ഞ്ഞത്. അതിന്െറ അഭാവത്താലാണ് കൃഷ്ണാ? എന്ന പേര്. ഈ രണ്ടു മാ 

25980 ഇജ്ഞാനത്തിന്നും കമ്മത്തിന്നും മാത്രം അധികാരികളായിട്ടുള്ള വക്കാകു 

ന്നു. അല്ലാതെ എല്ലാവക്കും (ജഗത്താസകലത്തിന്നും) പിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടിജ. 

സംസാരം നിത്യമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഇവയും (ഈ രണ്ടു മാഗ്ഗുങ്ങളും) നിത്യങ്ങ 
“3 ८ <) ९9 റി ൩ 5) <} 0 

ഓാകുന്നുലെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവയില് ഒന്നില്കൂടി (टे 
1 ६} 5) ॥ (८ ഗ്ശുത്തില്കൂടി) യാനാംചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനികഥം പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ഗു 2: 11 ക 2) ॥ 

മറേറതില്കൂടി (6०0 नम) ०886}) യാനംചെയ്യുന്ന കമ്മികറം പുനജ്ജന്മ 
१) 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശ്രീ) ഈ രണ്ടു മാഗ്ലങ്ങളുടേയും ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഫലത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ഇനി ഭക്തിയോ 

ഗത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു __ 

൨.൭. നൈതേ സ്ൃതി പാത്ഥ ജാന൯ യോഗി മുഹ്ൃതീി കശ്ചന 

തസ്മാ സവ്വേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാജ്ജുന. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, ഏതേ സ്തൃതി1-മോക്ഷത്തേയും സംസാരത്തേയും 

പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ രണ്ടു മാഗ്ലങ്ങളേയും, ജാനന്൯-അറിയുന്ന, കശ്ചന യോഗി 

ജ്ഞാനയോഗിയായ ഒരുവനും (മുമുക്ഷുവായ ഒരുവനും), ന മുഹ്ൃതിടമോഹത്തെ പ്രാപിക്കു 

ന്നില്ല (സുഖബുദ്ധിയോടുകൂടി സ്വഗ്ലാടിഫലത്തെ കാമിക്കുന്നില്പ). തസ്മാല്--അതുഹേതുവാ 

५०17, ഹേ അജ്ജുന-അല്പയോ क्त) സവേഷു കാലേഷുടഎല്പാ കാലങ്ങളിലും (ആ 

ഹാരശയനാസനാദിസമയങ്ങളില്കൂടി), യോഗയുക്തഃ ഭവം-ജ്ഞാനയോഗിയായി ഭവി 

ച്ചാലും ((ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനത്തെത്തന്നെ ചെയ്താലും). 

അല്ലയോ പാത്ഥം, (അച്ചിരാദി, ധൂമാദി എന്ന) ഈ രണ്ടു മാഗ്ഗങ്ങളെ 

അറിയുന്ന മുമുക്ഷുവായ ഒരുവനും അജ്ഞാനത്തെ പ്രാപി ക്കുന്നില്ല. അതിനാല്, 

ഹേ അളജ്ജുന, എല്ലാ കാലത്തിലും നീ! ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനത്തെത്തന്നെ ചെ 

१०९१०. [പുനജ്ജവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ കാമ്യൃകമ്മത്തെ ചെയ്യാതെ (ബാ 

ഫ്യമായ അനുസന്ധാനത്തെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതെ) എപ്പോഴും പരമേശ്വര 

നിഷ്ടനായിരിക്കുക__ ബ്രഹ്മാനുസന്ധാനത്തെത്തന്നെ ൭ ചയ്യുക_എന്നു താ 

ല്പയ്യും..] 

५ ഗ്ഗ ¦} റ 2 | 

(ശം_ഭാ) മു൯പറയപ്പെട്ട മാഗ്രങ്ങളില് ഒന്നു സംസാരത്തിന്നു ഹേതുവാ 

ണെന്നും, മറേറതു മോക്ഷത്തിന്നു ഹേതുവാണെന്നും., അറിയുന്ന യോഗി ഒരിക്ക 

ലും മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതിനാല്, ഹേ അജ്ജുന, എല്ലാ കാല 
ത്തിലും നീ സമാഹിതനായിരിക്കുക. 

[ശ_.സ] 1 ഉത്തരായണമെന്നും ദക്ഷിണായനമെന്നുമുള്ള പേരോടുകൂടിയ ഈ രണ്ടു മാഗ്ലങ്ങളടെ ബ 

സ്ധമോക്ഷകാരണത്വത്തെ ശ്രുതിസ് മൃതിയുക്തികളെക്കൊണ്ടു നല്പവണ്ണുമറിയുന്നു. 

ക മോക്ഷേച്ചുയാ യോഗനിഷ്ഠയില് പ്രവത്തിക്കുന്ന ഒരുവനും _ഹംസനാകട്ടേ പരമഹംസ 

നാകട്ടേ മുമുക്ഷുവാകട്ടേ യാതൊരുവനും. 
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ഇനി ആ യോഗത്തിന്െറ മാഹാത്മ്യത്തെ കേട്ടാലും__. 

൨൮. പവേദേഷ്ു ००९9629 തപസ്സ ചൈവ 
4) 

ദാനേഷു യല് പുണ്യഫലം പ്രദിഷ്ടം 

അത്യ്യേ തി തത്സവമിദം വീടിത്വാ 

യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈത് ചാഭ്യം. 

വേദേഷു--വേദങ്ങളിലുംം യജേഞഷു--യജ്ഞങ്ങളിലും, തപപസ്സ്സു-തപസ്സസുകളിലും, 

ദാനേഷു ച ഏവടദാനങ്ങളിലും, യല് പുണ്ടയഫലം-എന്തു പുണ്യഫലമാണ്', ७१३।०१०= 

ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്', തല് സവം-ആ ഫലത്തെയെല്പാം, യോഗീ-യോഗി, ഇദം 

വിടിത്വാടഇതിനെ അറിഞ്ഞ്” (മേല് എട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ അത്ഥത്തെ നിഴ്ണുയിച്ച പറ 

ഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ) അത്യേതിട അതിക്രമിക്കുന്നു (അതിലും ശ്രേഷ്ഘമായ യോ 

ഗൈശ്വയ്യുഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു). (തതഃ) ചട അതിന്നുശേഷം, (ജ്ഞാനി ഭൂത്വാ)-ജ്ഞാനി 

യായി ഭവിച്ച്" ആദ്യ്യം--ജഗത്തിന്നു മൂലഭൂതമായ, പരം സ്ഥാനംടഉത്തമമായ 66013937 1-13 

ത്തെ, ഉപൈതിടപ്രാപിക്കുന്നു 

പചേദങ്ങളിലും യജ്ഞങ്ങളിചും തപസ്സ്ുകളിലും ദാനങ്ങളിലും എന്തെ 

ല്യാം പുണ്ൃഫലങ്ങളാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഫലങ്ങളെ യെല്ലാം യോഥി 

യായവന്൯ ഇതിനെ അറിഞ്ഞ് അതിക്രമിക്കുന്നു. ഇതിനെ അറിഞ്ഞ്” അ 

0100 പിന്നെ ജ്ഞാനിയായി ഭവിച്ചു ജഗത്തിന്നു കാരണഭതവും ഉത്തമവുമായ 

വൈഷ്ണുുവപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) വേദങ്ങറം യഥാവിധി അധ്യയനം ചെയ്യപ്പെട്ടാല് എന്തു പു 

ണൃഫലമാണ് പേടത്തില് പിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് , അപ്രകാരംതന്നെ യജ്ഞ 

ഞങളെ @2 ०2636 95935] ചെയ്യുകയും, ततर തപസ്സു ചെയ്യുകയും, ഭാന 

ങ്ങമെ യഥാവിധി ചെയ്യുകയും, ചെയ്താല് എന്തെല്ലാം പൃണൃഫലങ്ങളാണ് 

ശാസ്രുങ്ങളില് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 2 ആ ഫലങ്ങളെ എല്ലാം, (അജ്ജു 

0200 ചോദിച്ചു) ഏഴു ചോദ്യങ്ങറംക്ക് ഉത്തരമായി ഭഗവാനുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതി 

നെറ സാരത്തെ യഥാതഥമായി അറിഞ്ഞ് അനുഷ്ടിക്കുന്ന യോഗി അതിക്രമി 

ക്കുന്നു. അവ൯ പിനൊ ആദിയില്തന്നെ ഉള്ളതായും ഉ.കൃഷ്ടമായും ഐ 

ശ്വരമായുമുള്ള സ്ഥാനത്തെ__കാരണഭതമായ ബ്രുഹ്മത്തെ__പ്രാപിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] യോഗികളാലും കമ്മികളാലും പ്രാപ്പമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരായണം ദഷ്ഷിണാഷയനം 
€< 

എന്നീ രണ്ടു മാഗ്ശങ്ങളേയും അവയില്കൂടി പോയിട്ടുള്ള യോഗികംക്കും കമ്മികഠംക്കും സിദ്ധിക്കുന്ന 

ഫലത്തേയും നല്ലവണ്ണം പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് ഇനി സഗുണ ബ്ര്മോപാസകന്ന്' അച്ച്ിരാടിലോകത്തില് 
ട് 1} ൮൮ 2 റി റ (फ പ്രാപ്യമായ സുഖത്തേയും ബ്രമ്മപ്രാപ്ലിയേയും സ്തൃഷ്ടമായി പറയുന്നു വേദേഫുടജുഗാട്ി വേദങ്ങളെ 

അംഗങ്ങളോടുകൂടിയും സലക്ഷണമായും, വിധ്യ്യക്തമായ അധ്യയനക്രമത്തെ അനുസരിച്ചു നല്ലവണ്ണം 

അധ്യയനം ചെയ്യുകയും യജ്ഞേഷും-ആധാനം മുതല് അശ്വമേധംവരേയുള്ള യാഗങ്ങളെ അംഗോപഠറം 

ഗങ്ങളോടുകൂടി നല്ലവണ്ണമനുഷ്ടിക്കുകയും; തപസ്സുടകൂഛ ശ്ര ചാന്ദ്രായണാടദികളെ യാതൊരു വൈകല്യ 

വുംകൂടാതെ നല്ലവണ്ണം ആചരിക്കുകയും; ദാനേഷുടകന്യാം പത്രം അശ്വം, എന്നി വിഷയങ്ങളെ പി 

५९] ००००९४० ഉത്തമമായുമുള്ള ദേശകാലങ്ങളില് സല്പാത്രങ്ങളില് ദാനം ചെയ്യുകയും (ചെയ്താല്); യല് 

പുണ്യഫലം പ്രദിഷ്ടം-അവയെ അനുഷ്ടിക്കുന്നവക്കു യാതൊരു പുണ്യഫലമാണ് __.ഭ്ധവലോകങ്ങ 

ളില് അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ടവയായിട്ടു യാതൊരു സുഖങ്ങളാണ് __ ശാസ്രൂത്തില് നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടു 

85 # 



൨റെ നം ത്തി 

88०; തല് സപ്വം_ അവയെല്ലാം; ഇദം വിടിത്വാട* അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം? (അ. 01. ശ്ലോ. ൩) എ 

ന്നിങ്ങിനെ നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള അധ്യാത്മം, കമ്മംം അധിഭൂതം, അധിയജ്ഞം, അധിഭദൈവം മുത 

ലായ ഭേദരഹിതമായ ബ്രദ്മത്തെ__പ്രണവാലംബനത്തെ_അറിഞ്ഞു ശ്രദ്ധാഭക്തികളെ ക്കൊണ്ടു 

സദാ ഉപാസനയെ ചെയ്ത്; യോഗീടസഗുണബ്രശ്മോപാസകന്ം അത്യയേതി-അഗ്ന്യാദിബ്രഹ്മലോകം 

വരേയുള്ള അതാതു ലോകങ്ങളിലുള്ള സകലവിധസുഖങ്ങളേയും അതിക്രമിക്കുന്നു. പരം... .ആഭ്യയം- 

ഇത്രമാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മോപാസകന് സവ്വ്യാധിഷ്ണാനമായും സവ്യകാരണമായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഷ്മത്തെ 

ഡ്രാപിക്കുന്നു__അവ൯ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
റ] ¶ 

യോഗശാദ്്രേ ശ്രികൃഷ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

താരക്ബ്രഹ്മയോഗോ നാമ 

അഷ്ടമോധ്യയായംഃ 

താരകബ്രഹ്മയോഗമെന്ന എട്ടാമധ്യായം 

സ്ധമാപം. 
ത്ത 

രം... 



൨൫൬ ശ്രീമതഭഗവല്ഗിത 

(ശം_ഭാ) കവിം-.സവ്യൂജ്ഞനും പൃരാണംംചിരന്തനനും; അനുശാസീ 

താരം_സകലദഗത്തിനേഷും പ്രകഷേണ ശാസിക്കുന്നവനും; അണോഃ അണി 

യാംസംം-അതിസ്ടക്ഷ്യമായിരിക്കുന്ന പരമാണുവിനേക്കാളും സ്മക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളവ. 

നും: 00240) ധാതാരം-സവ്വപ്രാണികറംക്കും പലപ്രകാരമുള്ള കമ്മങ്ങളേയും 

കമ്മഫലങ്ങളേഴും വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നലനും; അചിന്ത്യരൂപം-ആക്കും 2१) 

108 {000 പാടില്ലാത്തവിധമുള്ള രൂപത്തോടുകൂടിയവനും__നിയതനായിട്ട്' അ 

ദ്ദേഹത്തിന്ന്” ഒരു രൂപമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ആക്കും ചിന്തിപ്പാന് പയ്യ, അ 
പ്രകാരമുള്ള അചിത്ത്യമായ രൂപത്തോടുകൂടിയവനും ആദിത്യവണ്ണം-ആഭിതൃയ 

നെപ്പോലെ നിത്യചൈതന്യപ്രകാശമാകുന്ന വണ്ണുത്തോടു (രൂപത്തോട്) കൂടിയ 

വനും; തമസഃ പരസ്പാല്.-അജ്ഞാനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന മോഹാന്ധകാര 

ത്തെ അതിക്രമിച്ചചനും ആയ; പുരുഷം-പുരുഷനെ (പരമാത്മാവിനെ? യഃ 

അനുസൂരേല്-യാതൊരുവന്൯ സദാ ചിന്തിക്കുന്നുവോ; അവന് ആ © 1000 4258091 

നെ പ്രാപിക്കുന്നു. (എപ്പോഠം, എങ്ങിനെ, സ്മൂരിക്കുന്നുവെന്നു പറഴുന്നു)_പ്ര 

യാണകാലേം-മരണകാലത്തില്; അചലേന മനസാ-ചലിക്കാത്ത മനസ്റ്സോടും;ഃ 

ഭക്ത്യാ-ഭക്തിയോടും (ഭക്തി ഭജനം); യോഗബലേന ചംയോഗബലത്തോടും; 

സുക്തഃ- കൂടിയവനായി യോഗബലം__നിരന്തരസമാധിയെ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാകു 

ന്ന ചിത്തസ്ഥൈയ്യുമാണ് യോഗബലം; പ്രാണം (6०190960) സമ്യക് ആ 

വേശ്യ__& ആദ്യംതന്നെ ചിത്തത്തെ ഹ്ൃുദയപുണ്ഡരികത്തില് വശികരിച്ചിട്ടു 

പിന്നെ ക്രമേണ ഭൂമ്യാദിപഞ്ചഭൂതതന്മാത്രകള്കെ ജയിച്ച്” മേല്ലാട്ട ഗതിയായിട്ട 

കള (0४०० ०) നാഡിയില്കൂടി പ്രാണനെ പ്രപേശിപ്പിച്ച ഭ്രമധ്ൃത്തില് സ്ഥാ 
പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ പ്രാണനെ ഭ്്മധ്യത്തില് സ്ഥാപിച്ചു പ്രമാദരഹിതനായി 

(ബ്രഹ്മരന്ധ്ത്തില്കൂടി പുറത്തേക്കു പുറപ്പെട്ട്; സഃ-(ഇപ്രകാരം) ബൃദ്ധിമാനാ 

യ യോഗി; തം പരം പുരുഷം ദിവ്യം ഉപൈതിംകവിം, പുരാണം, എന്നു തുട 

ങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയും ദിവ്യനായുമുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു. 

ററ ) €~) ४ റി ഴി 

ഇനിയും പദയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഉപായംകൊണ്ടു” (ഒരുവന്) പ്രാപിപ്പാനിച്ചിക്കുന്നതുംം 

“വേദവിത്തുക്കളാല് പറയപ്പെടുന്നത്? എന്ന വിശേഷണത്താല് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ 

# (ആ) ചിത്തം സ്വഭാവേന വിഷയങ്ങളിലാണ്” വ്യ്യാപരിക്കുന്നത്. ചിത്തത്തെ ത്ത 

ങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ചിട്ട പരമാത്ധസ്ഥാനമായും പുണ്ഡരികാകാരമായുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തില് 

പ്രയതോന സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആദ്യം ചിത്തത്തെ അവിടെ വശീകരിച്ചിട്ടു പിന്നെ ഹൃദയ 

ത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്നവയും ദക്ഷിണോത്തരങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന ഇളം, പിംഗള എന്ന രണ്ടു നാഡി 

കളെ നിരോധിച്ചു” ആ ഹൃദയാഗ്രത്തില്നിന്നുതന്നെ മേല്ലോട്ടു ഗതിയുള്ള 1७०2 എന്ന നാഡിയില് 

കൂടി ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാണനെ കൊണ്ടുപോയി കണ്ണത്തെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൂനസദ്ൃശ. 

മായ മാംസഖബണ്ഡത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ചിട്ട് ആ മാഗ്ശുത്തില്കൂടി മധ്യത്തില് ആ പ്രാണനെ നിത്തി പ്രമാ 

ദരഹിതനായി ബ്രദ്മരം്രു ത്തില് കൂടി പുറത്തേയ്് പുറപ്പെട്ട കവി, പുരാണന് എന്നു തുടങ്ങിയ വി 

ശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഭൂമൃയറദിജയക്രമം എന്നു പറഞ്ഞ. 

തു പൃഥിവ്യാദിപഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ വശീകരണമാകുന്നു__അതാതു ഭൂതത്തെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുകതന്നെ. 



൨൩൬൪ ശ്രിമതഭഗ്പല്ഗീത 

യെ വരുന്നില്ലയോ (പിന്നേയും ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പയോ) അത് എന്റെറ 

ഉത്തമമായ സ്വരൂപംതന്നെയാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യാതൊന്നാണ് അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷരമെന്നും പറയപ്പെ 

ന്നത് ആ ഭാവംതന്നെയാണ് പ്രകൃഷ്ടമായ ഗതിയെന്നു വേദങ്ങറം പറയുന്നു. 

യാതൊരു ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ സംസാരത്തിലേയ്യ്ു തിരിയെ വരു 

ന്നില്ലയോ അത്” എന്റെറ പ്രകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനമാകുന്നു__അതു വിഷ്ണകുവായിരി 

ക്കുന്ന എനെെറ പരമപദമാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

അതിനെ ലഭിപ്പ്ാനുള്ള ഉപായത്തെ ഇനി പറയുന്നു __ 

൨൨. പുരുഷഃ സ പരഃ പാത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭൃസ്ത്വനന്യയയാ 

യസ്യ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യൌ സവ്യമിദം തതം. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, ഭൂതാനിടപ്രാണികാം, യസ്യ അന്തഃസ്ഥാനിട: 

കാരണ്ഭൂതനായിരിക്കുന്ന യാതൊരുവനെറ ഉള്ളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ, യേനം-കാരണ 

ഭൂതനായിരിക്കുന്ന യാതൊരുവനാല്, സവ്വം ഇദംടഈ ജഗത്താസകലവുംം തതംടവ്ൃയയാപി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോം, സഃ പരഃ പുരുഷ$--ആ പരമപുരുഷനായ ഞാന്, അനന്്യയാം-അ 

ന്യൃശരണംകൂടാതേയുള്ള (ഏകാന്തമായിരിക്കുന്ന), ഭക്ത്യാ-ഭക്തികൊണ്ട്', ലഭ്യഃ തു-ലഭിക്ക 

പ്പെടത്തക്കവനാകുന്നു. 

അല്ലയോ പാത്ഥ, കാരണ്ഭതനായിരിക്കുന്ന യാതൊരുവന്െറ ഉള്ളില് 
സകലപ്രാണികളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുപോ, യാതൊരുവനാല് ഈ ജഗത്താസക 
ലവും വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷ൯ ഏകാ 
ന്തഭക്തികൊണ്ടുതന്നെ പ്രാപിക്കത്തക്കവനാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) പുരുഷഃ_ദേഹത്തില് (പുരിയില്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊ 

ണ്ട്, അല്ലെങ്കില്, എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്', പുരുഷന് എന്നു പറ 

യപ്പെടുന്നു. പരഃ പുരുഷഃനിരതിശയനായ പുരുഷന് അദ്ദേഹത്തിനേക്കാറം 

മേലെ ആരുമില്ലെന്നത്ഥം. അനന്്യയാ ഭക്ത്യാ-ജ്ഞാനലക്ഷണമായ, (അല്ലെ 

ജയില്) ആത്മവിഷയമായ. ഭക്തികൊണ്ട് 4 സഃ ലഭ്യഃ @ = അദ്ദേഹം പ്രാപിക്കത്ത 
८2७ 01020600. യസ്യയ....തതം-.അദേഹത്തില് കായ്യൂഭുതങ്ങളായ സകലജീവിക 

2.० സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഫഎന്തെനാല് കായയും കാരണത്തില് അന്തഭവിച്ചിി രി 

ക്കുന്നവല്ലോ. അദ്ദേഹത്താത ഈ ജഗത്താസകലവും, ആകാശത്താല് ഘട 

മെനാപോലെ, ല്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

പ്രണവാവേശിതമായ ബ്രദ്മത്തെ ധ്യാനംചെയ്യുന്നവരും, കാലാന്തരത്തില് (കല്ലാന്തരത്തില്) 

മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നവരും ആയ ഈ പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെടുന്ന യോഗികഠംക്കു തല്്ബ്രമപ്രാ 

പ്ലിക്കുവേണ്ടി ഉത്തരമാഗ്ശത്തെ ഉപദേശിക്കുക 'ആവശ്യമാകുന്നുവെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് 

സ്യൃത്ര കാലേ” എന്ന ശ്രരോകമാരംഭിക്കുന്നു. പുനരാവൃത്തിമാശ്ശത്തെ വണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു മറേറ (നിവൃത്തി) 

മാശ്ശത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി മാത്രമാകന്നു__ 

൨൩. യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ 
പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതഷഭ. 



കമ | 

ഒമ്വതാമധ്യായം 
५ 

എട്ടാമധ്യായത്തില് (0७०००) നാഡിദ്വാരേണയുള്ള ധാരണായോഗം # ഗണസഹിതം 1 ഉ. 

പദേശിക്കപ്പെട്ട. അതിന്െറ ഫലംം അഗ്യൃച്ചിരാദിക്രമേണയുള്ള മാഗ്ലങ്ങളില്കൂടി കാലാന്തരത്തിലു 

ളള അപുനരാവൃത്തിരൂപമായ ബ്രമ്മപ്രാഫ്ിയാണെന്നും നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്, ഈ പ്രകാരത്തില് 

മാത്രമേ മോക്ഷഫലം സാധ്യമാവുകയുള്ള, വേറെ വിധത്തില് സാധ്യമാവുകയില്ല, എന്നു ८०६ ജനി 

७2129००. ആ ശങ്കഷ്ണ്ിടകൊടുക്കാതിരിപ്പാന്വേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

ശ്രിഭഗവാനുവാച. 

൧. ഇദം @ തേ ഗഹൃതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസ്മയവേ 

ജ്ഞാന വിജ്ഞാനസഹിതം യല് ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേശുഭാല്. 
ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

യല് ജ്ഞാത്വാ-യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞ്”, അശുഭാല്-സംസാരബന്ധത്തില്നി 

ന്നും മോക്ഷ്യസേ-നി മുക്തനായി ഭവിക്കുമോ, (തല്)--അപ്രകാരമുള്ള, ഗുഹ്ൃതമം2--അതിര 

ഹസ്പൃമായ, വിജ്ഞാനസഹിതംടഉുപാസനയോടുകൂടിയം, ഇദം ജ്ഞാനം തു--(ഈശ്വരവിഷ 

യമായ) ഈ ജ്ഞാനത്തെ, അനസ്യവേ്-അസ്മയാരഹിതനായഃ; ദോഷദൃഷ്ടിരഹിതനായം, 

തേ-നിനക്ക്', പ്രവക്ഷ്യാമി-ഞീാന് നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞുതരാം. 

യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞിട്ടു നീ സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മോചി 

ക്കുമോ അപ്രുകാരമുള്ള അതീിരഹസ്യമായ ൭ പാസനാസഹിതമുള്ല ഈ ജ്ഞാന 

ത്തെ അസ്മയാരഹിതനായ നിയക്കു ഞാ൯ നല്പവണ്ണമുപദേശിക്കാം. 

(ശം_ഭാ) ഇദം ജ്ഞാനംപറയുവാ൯ പോകുന്നതും ഇതിന്മമുമ്പില 

ത്തെ അധ്യായങ്ങളില് പറയപ്പെട്ടതുമായ ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ. അതിനെ 

ബുദ്ധിയില് സന്നിധികരിച്ചിട്ടാണെ്' “ഇദം? (ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ) എന്നു പ 

റഞ്ഞത്.. ഒതു? ശബ്ദൃത്തിന്നു വിശേഷനിദ്ധാരണാത്ഥമാകുന്നു. താഴെ കാണി 

ക്കുന്ന ശ്രുതിസ് മൃതിപാക്യങ്ങഥംപ്രകാരം ഈ സമ്യഗ് ജ്ഞാനംതന്നെയാണ്' സാ 
കാല് മോക്ഷത്തിന്നു സാധനമായി ഭവിക്കുന്നത്. 

“പോസു ദദവഃ സവമിതി-എല്ലാം പാസുദേപന്തന്നെയാകുന്നു? (ഭ. ഗീ. 

അ. 6). ശ്ത്ോ. ൧൯). 

 ആആത്തമൈവേടദം സവം-ഇതെല്ലാമാത്മാവാകുന്നു” (ഛാ. ഉ. ൭. ൨൫. ൨). 

ഛ്ലേകമേവാദ്വിതിയം-അദ്വിതിയമായി ഒന്നുതന്നേഷുള്ളാ (ഛാ. ഉ .൬. 

൨. ൧). 

(ആ) # *ധാരണ് എന്നതു യോഗത്തിന്െറ ഒരംഗം മാത്രമാകുന്നു. ധാരണായോഗം ധാരണ എന്ന 

അംഗത്തോടുകൂടിയ യോഗം. 

1 ഗുണംടസവ്ൃദ്വാരസംയമനാദിഗുണം. (അ. .൮. ശ്ലോ. ൧൨. ൧൩) തത്സഹിതം (ഗുണസഹി 

തം) എന്നത്ഥം. 

(ശ്രീ) 2 ധമ്മജ്ഞാനം ഗുഹ്യം. അതിലും ഗുഹ്ൃമാണ്' (ഗുഹൃതരമാണ്) ദേഹാടിപ്യൃതിരിക്തമായ ആ 

ത്മജ്ഞാനം. പരമാത്മജ്ഞാനം അതിലും അതിരഹസ്യമാകയാല് ഗുഹൃതമം എന്നു പറയ 
പ്പെടുന്നു. 

3 ഭഗവാന് സ്വമാഹാത്മൃത്തെത്തന്നെ ഉ വദേശിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ പരമകാരുണികനായ 

എന്നില് ദോഷദ്ഷ്ടിരഹിതനായ. * 



ॐ 

5) ~ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 
1, 

1008810 മോക്ഷസാധനമായി വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നതിന്നു പ്രമാണ 
മായി “അഥ യേസ്ൃഥാതോ വിഭൂരന്യരാജാനസ്ധേ ക്ഷയ്യുലോകാ ഭവന്തി_എ 
ന്നാല് ഇങ്ങിനെയല്ലാതെ (അദ്ദൈതമല്ലാതെ) മറെറാരു വിധത്തില് (തത്ത്വ 
ത്തെ) അറിയുന്ന അന്യരാഭാക്കന്മാര് ക്ഷയത്തോടുകൂടിയ ലോകങ്ങളെ പ്രാപി 
ക്കുന്നു. (ഛരാ. ഉ. 6). ൨൫. ൨) എന്നു ശ്രുതിവാക്യവുമുണ്ട്. 

അനുഭവയുക്തമായും അതി ഗോപ്പയമായുമിരിക്കുന്ന അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാ 
യത്തെ ഞാന് നിനക്കു നല്ലവ ണ്ണം പറഞ്ഞുതരാം. അതിനെ അറിഞ്ഞാല് 
പിന്നെ നീ സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മോചിക്കും. 

[ശ_.സ] മന്ദബുദ്ധിയായവന്൯ ചിത്തശുദ്ധക്കായിക്കൊണ്ടും, യോഗമാഗ്രേണയുള്ള ബ്രമമവ്രാ 
എഏിക്കായിക്കൊണ്ടും, അധ്യ്യാത്മാദിഭേദരഹിതമായും അക്ഷരശബ്ദുവാച്യമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ ഉ. 
പാസിക്കേണ്ടതാണെന്ന്” ഉപദേശിച്ചിട്ട തടുപംസകനായ യോഗിയുടെ അച്ചിരാദിമാഗ്ലേണയുള്ള 
ഗമനത്തേയും ബ്രമ്മപ്രാഫ്തിയേയും എട്ടാമധ്യായത്തില് പ്രതിപാടിച്ചു. എന്നാല് മുമുക്ഷയവായവന്നും 
ഈ മാഗ്ലത്തില്കൂടിതന്നെയാണോ ബ്രദ്മപ്രാഫ്തിം വേറെ മാഗശ്ശൂമില്ലയോ; എന്നു ശങ്ക ജനിച്ചേഷ്കയാം. 
അതിനെ പരിഹരിപ്പം൯വേണ്ടി, അധികാരികളും ശുദ്ധബുദ്ധികളുമായവക്ക' ഈ ലോകത്തില്തന്നെ 
(ഇഹൈവ) മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി സാക്ഷാല് മോക്ഷകാരണമായും പരബ്രഹ്മവിഷയ 
മായുയമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തേയും, വിജ്ഞാനത്തേയും, ബ്രമസ്വരൂപത്തേഷും, സ്വവ്രകൃതികത്തൃുകമായി 
രിക്കുന്ന സൃഷ്ട ച്രാദികളില് ബ്രഹ്മത്തിന്െറ സാക്ഷിത്വ അസംഗത്വ ഉദാസീനത്വാദിധമ്മങ്ങളേയും, 
ബ്രഹ്മോപാസനയുടെ പ്രകാരഭേദങ്ങളേയുംം ബ്രഹ്മത്തിന്െറ സവ്യാത്മത്വത്തേയും മററും പ്രതിപാടി 
പ്രാനായിക്കൊണ്ട്' ഒമ്പതാമധ്യഠായമാരംഭിക്കുന്നു. അജ്ജുനന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്തന്മാരില് മ 
ഹാദയാശീലനായ ശ്രീഭഗവാന്തന്നെ ജ്ഞാനത്തേയം വിജ്ഞാനത്തേയും തന്മാഹാത്മ്യത്തേയും പ്രതി 
പാദിപ്പാനായി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു_ ഇദമിതി. 

ഇദം__*പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോന്റ്യഃ?, “പുരുഷ സ പരഃ പാത്ഥ് എന്നിങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ അ 
ധ്യായത്തില് നിരൂപിക്കപ്പെട്ട നിച്ചിശേഷബ്രഹ്മം ബുദ്ധിയില് (തല്ക്കാലം) സന്നിഹിതമായിരിക്കു 
ന്നതിനാലും ബ്രഹ്മവിഷയമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിണെമെന്ന ഇച്ചയുടെ ആ 
ധികൃത്താലും “ഇദം? എന്നിങ്ങിനെ ഇദംശബ്ദുംകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷേണ ജ്ഞാനത്തെ നിദ്ദേശിക്കുന്നു. തു 
__ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. യമനിയമാദിക്ലചേശരഹിതമാകയാലും സാക്ഷാല് മോക്ഷൈകസാധനമാകയഷാലും സ 
ഗുണജ്ഞാനത്തില്നിന്നു വിശിഷ്ടമാണ്” എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നാണ്” ഇപിടെ തീ ശബ്ദം. എങ്ങി 
നെയെന്നാല്, സഗുണജ്ഞാനം ജ്ഞാതൃജ്ഞേയാടി ഭേദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട? അത് 
അനാത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ പുരുഷാത്ഥസാധനമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്നാല് ഈ ജ്ഞാനം 
(ഇദം തു ജ്ഞാനം) 4:ബ്രഹ്മ വേദ 66०2091 ഭവതി? എന്ന ശ്രുതിവാകൃപ്രകാരം ബ്രഹ്മപ്രാഫ്ിക്കു (സാ 
ക്ഷാല്) സാധനമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ബ്രമമജ്താനമുണ്ടായാല് ഉടന്തന്നെ അതു. 
(ബ്രംമജ്ഞാനം) മോക്ഷഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നതിനാല് ബന്ധകമായിരിക്കുന്ന സഗുണജ്ഞാനത്തേ 
ക്കാം അത്” ഉല്കൃഷ്ടമാകുന്നുവെന്നത്ഥം. ഈ വിശിഷ്ടത്വത്തെയാണ് = ̂? ശബ്ദും കാണിക്കുന്നത്. 
“തു? ശബ്ദുംകൊണ്ടു പറയപ്പെട്ട ൭ല്കൃഷ്ടത്വത്തെത്തന്നെ സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു__വിജ്ഞാനസഹിതംചപിജ്ഞാ 

നത്തോടുകൂടി. വിജ്ഞാനംടഅപരോക്ഷാനുഭവം 4ബ്രഫ്മൈവേദം സവ്യം", “അഹം ബ്രമാസ്തി?, എ 
ന്നിങ്ങിനെ ശ്രുത്യൂക്തപ്രകാരം ജഗത്താസകലത്തേയും, തന്നേയും ബ്രമ്മമാത്രമായി അറിയുക എന്ന 
ത്ഥം. ഇവ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാനസഹിതമായ ജ്ഞാനം സാക്ഷാല് മോക്ഷകാരണമാകന്നു. അതുഹേതു 
വായിട്ടുതന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു__ ഗുഹൃതമം-കായസിദ്ധി ഐശ്വയ്യസിദ്ധി 
എന്നിങ്ങിനെയുള്ള യോഗങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നവക്കു മന്ത്രം യന്ത്രം ഓഷധം മുതലായ യാ 
തൊരു രഹസ്ൃങ്ങളാണുള്ളത്' അവജെല്ലാററിനേക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ടംം പരമരഹസ്യയമെന്നത്ഥം. ആ. 
തുഹേതുവായിട്ട് അയോഗ്ലയനായും ടൃഗ്ൂണിയായുമിരിക്കുന്ന വല്ലവക്കും ഇതുപദേശിക്കരുത്, @ 2009 



ह 
നവാം അധ്യായം ൨൩ 

ത്മാവിന്നുമാത്രമേ ഉപദേശിപ്പാന് പാടുള്ളവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു__അനസ്പൂയ 

൨േ__ അന്യന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളില് ദോഷത്തെ കാണുന്നത് അസ്ൂയ__അസ്മൂയ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊ 

ണ്ടു കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, ഈഷ്ട്യ മുതലായവകൂടി ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അസ്ധൂയാടിടു. 

299०8९० ആക്കില്ലയോ അവന് @छ०00 प्फ, അങ്ങിനെ അനസ്ൂയുവായിരിക്കുന്ന; തേടസത്ഗുണ 

ങ്ങളോടുകൂടിയ ശിഷ്യനായ നിനക്ക് ; ഇദം ജ്ഞാനം പ്രവക്ഷ്യാമി ഈ ജ്ഞാനത്തെ നല്ലവണ്ണം ഉപ. 

ദേശിച്ചുതരാം. യല് ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അത്ുഭാല്ംതീയ്രമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷേച്ചു ശമം ദമം 

മുതലായ ഉത്തമസാധനങ്ങളെ സമ്പാടിച്ചുവനായി നീ ഉക്തവിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിശിഷ്ടമാ. 

९५४० ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വവിഷയമായുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ച്” അതുകൊണ്ട് ആത്മസവരൂപ. 

ത്തെ അറിഞ്ഞവനായി അനാദ്യവിദ്യഠസംഭാവി.മമായിരിക്കുന്ന സംസാരദുഃഖവ്രവാഹമാകുന്ന അശു. 

ഭത്തില്നിന്നു മോചിക്കും__മുക്തനായി ഭവിച്ച് അഖണ്ഡാനന്ദൈകരസമായിരക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ 

ത്തികതന്നെ നി സ്ഥിതിചെയ്യുമെന്നര്ഥം. 

അതിനെ (ജ്ഞാനത്തെ) സ്തൂതിക്കുന്നു__ 

൨. രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പലിത്രമിദമുത്തമം 
പ്രത്യക്ഥാപഗമം ധമ്മ്യം സുസുഖം കത്തുമവ്യയയം. 

ഇദം-:ഈ ജ്ഞാനം, രാജവിദ്മയാ--വിദ്യകഠംക്കെല്ലാം (രാജാവ് ) ശ്രേഷ്ടം. രാജ്ജൂഗു 

०९2} ०= 0०2 0] 5390०60 869० (രാജാവ് ) ശ്രേഷ്ഠം, ഉത്തമം-ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് › പവിത്രം: 

പരി ശുഭ്ധമായിട്ടുള്ളത, പ്രതൃക്ഷാവഗമംസ്സുഷ്ടമമായി അറിയത്തക്കത്”, വയമ്മ്യം-ധമ്മമാഗ്ഗു, 

ത്തില്നിന്നിളകാത്തത്”, കത്തും-അനുഷ്ടിക്കുന്നതിന്ന്, സുസുഖംടവളരെ സുലഭമായിട്ടുള്ള 

ത്, അവ്വയയം-(അക്ഷയഫലത്വം ഹേതുവായിട്ടു) വ്ൃയയയമില്ലാത്തത്'. 

(മുന് ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞ അതിരഹസ്യമായി ഈ ജ്ഞാനം ഫ്ലില്ലാ 

വിദ്ൃകളില്വെച്ചു ശ്രേഷ്ടം; രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളഷയില്വെച്ചു' അതിരഹ 

സ്യം; “അത്യന്തപരിശുദ്ധമായിട്ടുളളത് ; സ്സുഷ്ടമായി അറിയത്തക്കത് ; ധമ്മമാഗ്ലു 

ത്തില്നിന്നിളൂകാത്തത്'; അനുഷ്ടിക്കുന്നതിന്നു വളരെ സുഖമായിട്ടുള്ളത് (അ 

ക്ഷയഫലത്വം ഹേതുവായിട്ട്) പ്യയമില്ലാത്തത് . । 

(ശം_ഭാ) രാജ്ടുവിദ്യാ-പ്രകാശാതിശയം ഹേതുവായിട്ട് ഇതു വിദ്യകഠം. 

ക്കെല്ലാം രാജാവാകുന്നു.. എന്തെന്നാത്, സകലപിട്ടുകളിലുംവെച്ചു ബ്രഹ്മവി. 

©) ഏററവും പ്രകാശമുള്ള താകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ഇതു രഹസ്യങ്ങളില്വെ., 

ച്ചു രാജാവാകുന്നു. ശുദ്ധികരമായിട്ടുള്ളവയില്വെച്ചു ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാകുന്നു ഏ, 

०००१० ശുഭ്ധിയെ ചെയ്യുന്നത് . എന്തെന്നാല്, അനേകജന്മസഹസ്രങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു സഞ്ചിതമായിട്ടുളള ധമ്മാധമ്മാദികമ്മങ്ങളെ സകാരണം (സമൂലം), 

ക്ഷണമാത്രംകൊണ്ട്? അതു ഭസ്യ്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പ്യോഠം പിന്നെ അതിന്െറ 

പാവനത്വത്തെപ്പററി പറയേണമോ? അതിന്നുംപുറമേ., അത്”. സുഖാദിമനോ: 

വികാരങ്ങളെപ്പ്യോലെ പ്രത്യക്ഷമായി അറിയപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു. ഒരു പദാ. 

ത്ഥം അനേകഥുണങ്ങളോടുകൂടിയതാണെങ്കിലും (ശ്യേനയാഗംപോലെ) ധമ്മവി, 

രുഭ്ധമായി (ചിചപ്പ്യോഠം) കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ആത്മജ്ഞാനം അപ്രുകാ 

രം ധമ്മവിരോധിജല്ല എന്നുതന്നെയല്ല അതു ധമ്മത്തില്നീിന്നിളുകാത്തതുമാ. 

കുന്നു. (ധമ്മത്തിതനിന്നു വേര്പെടുത്തുവാന്൯ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.) അങ്ങി. 

നെയാണെജിലും അതിനെ സിദ്ധിപ്പാ൯ വളരെ പ്രയാസമായി വന്നേയ്ക്കാം. 



൭7 
0.6) ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീിത 

എന്നാല് അത് അപ്രകാരമല്ലെന്നു ഭഗവാ൯ പറയുന്ന__സുസുഖം കത്തുംര 
തങ്ങടെ ഗുണഭോഷജ്ഞാനത്തെ എന്നതുപോലെ (രത്നങ്ങളുടെ ഗുണദോഷ 
ഭഞാനുത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കുപാന് എത്ര എളുപ്പുമോ അതുപോലെ) ഇതിനെ (2० 
ജ്ഞാനത്തെ) സിദ്ധിപ്പാ൯ വളരെ എളുപ്പമാകുന്നു. ക്യ സാധാരാണ 
യായി, അല്പായാസത്തോടുകൂടിയവയും ക്ഷണത്തില് സമ്പാദിക്കത്തക്കവയുമായ 
അയ്യ്യകമ്മങ്ങഥം അല്ലഫലത്തോടുകൂടിയവയായിട്ടം, ചെയ്യാന് പ്രയാസമായ ക 
മ്മങ്ങറം മഹാഫലത്തോടുകൂടിയവയായിട്ടുമാണ്' കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങി 
നെയിരിക്കെ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ക്ഷണത്തില് സമ്പാദി ക്കപ്പെടത്തക്കതാകയാല് 
അതിന്െറ ഫലം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അതു നശിക്കുമെന്ന വരുന. 
ഈ ശങ്കയെ പരിഹരിക്കുനതിന്നാണ് “അവ്യയം? എന്ന വിശേഷണം. ആഅ 
തു (ബ്രഹ്മജ്ഞാനം), കമ്മത്തെപ്പോലെ ഫലനാശത്തോടുകൂടി നശിക്കുന്നില്ല. 
അതിനാല് ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാടി ക്കപ്പ്െടേണ്ടതാകുന്നു. 

എന്നാല്൯__ 

൩. അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ 
അപ്രാപ്യ മാം നിപത്തന്തേ മുത്യസംസാരവര്ത്മനി. 

ഹേ പരന്തപടഅല്ലയോ അജ്ജുന, അസ്യ ധമ്മസ്യ-ഭക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 
ജ്ഞാനലക്ഷണമായ ഈ ധമ്മത്തെ, അശ്രദ്ദധാനാ$--വിശ്വസിക്കാത്ത (ആഡസ്തിക്യബുഭ്ധി 
യോട്ുകൂടി സ്വീകരിക്കാത്ത), പുരുഷാഃപുരുഷന്മാര് (ജനങ്ങഠം), മാം-എന്നെ, അപ്രാപ്യ 
പ്രാപിക്കാതെകണ്ട്, മൃത്യൂസംസാരവര്ത്മനികമൃത്യുവോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സംസാരമാഗ്ഗ 
ത്തില്തന്നെ, നിവത്തന്തേംനിശ്ചയമായി വത്തിക്കുന്നു (പരിഭൂരമിക്കുന്നു, കിടന്നുഴലുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന. ഭക്തിയോടുകൂടിയ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ ഈ മാഗ്ഗ 
ത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത ജനങ്ങഥാം ഫ്ന്നെ പ്രാപിക്കാതെ കത്യവാകുന്ന സംസാ 
രമാഗ്ത്തില്തന്നെ കിടന്നുഴലുന്നു. 

(ശം ഭാ) ആത്മജ്ഞാനമായിരിക്കുന്ന ഈ ധമ്മത്തിനൌൊ സ്വരൂപത്തി 
ലും തല്ഫലത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത നാസ്തികന്മാരും ദേഹംതനൊയാണ് 
ആത്മാ എന്നുള്ള ആസുരമതത്തെ അനുസരിക്കുന്ന പാപികളുമായവര്._(കേ 
വല) പ്രാണനെ തൃഫ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദുഷ്ടജനങ്ങഥം__പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന 
എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല__എന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്നത് അവക്ട ശങ്കിപ്പാ൯ത 
ന്നെ പാടില്ല. എന്നെ പ്രാപിപ്പാനുള്ള മാഗ്ഗുങ്ങളില് ഒന്നായ ഭക്തിയെക്കൂടി 
അവര പ്രാപിക്കുന്നില്പ എന്നത്ഥം. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്നപര് നിശ്ചയമായി 
മുത്യവോടുകൂടിയ സംസാരമാഗ്ലത്തില്തന്നെയിരിക്കുന്നു__അപര് നരകത്തേഷും 
തിയ്യുഗാദിലോകങ്ങളേയും പ്രാപിപ്പാനുള്ള മാഗ്ശത്തില്തന്നെ കിടന്നുഴലുന്നുവെ 
ന്നത്ഥം. 

ഇപ്രകാരം ജ്ഞാനത്തെ സ്തൂതിച്ചിട്ട ഭഗവാന് അജ്ജുനനെ അഭിമുഖ്'കരിച്ചു പറയുന്നു... 
ര്. മയാ തതമിദം സവം ജഗദവ്ൃക്തമൂത്തിനാ 

മല്സ്ഥാനി സവ്ൃഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതം. 



ക് 
സ്വാം അധ്യായം ൨൫െ 

അവ്വയക്തമൂത്തിനാടഅറിയപ്പെടാതെയിരിക്കുന്ന (അതീന്ദ്രിയമായ) സ്വരൂപത്തോ 

കൂടിയ, മയാ--എന്നാല് (കാരണ്ഭൂതനായിരിക്കുന്ന എന്നാല്), ഇദം സവം ജഗതഈ ജ 

ഗത്താസകലവും, തതംടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (അതഃ ഏവ)ടഅതുഹേതുവായിട്ട്', സ 

വൃഭൂതാനിട പരാചരങ്ങളായ സകലഭൂതങ്ങളും, മല്സ്ഥാനി-എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

(ഏവം അപി)ടഅങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, അഹംടഞാന്ം, തേഷ്-അവയിരഃ (ആ ഭൂതങ്ങ 

ളില്), ന ച അവസ്ഥിതഃ--(ആകാശംപോലെ അസംഗത്വംഹേതുവായിട്ട്) സ്ഥിതിചെ 

യ്യുന്നില്ല. | 

ഇന്ദ്രിയങ്ങാംക്ക് അഗോചരമായിരിക്കുന്ന രൂപത്തോടുകൂടിയ എന്നാല് 
ഈ ജഗത്താസകലവും വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചരാചരങ്ങളായ സകലഭൂത 

ങ്ങളും എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. (എങ്കിലും അസംഗത്വം ഹേതുവായിട്ട് ) 

ഞാ൯ അവയിലിരിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) പരമപൃരുഷനായും ഇന്ദ്രിയങ്ങാംക്ക് അഗോചരമായ സ്വര 
പത്തോടുകൂടിയവനായും ഇരിക്കുന്ന എന്നാല് ഈ ജഗത്തു = 24010 പ്യാപിക്ക 

പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാദിസ്മംബപയ്യുന്തമുള്ള സകലഭൂതങ്ങളും അവ്ൃൃക്തമൂത്തി 

യായിരിക്കുന്ന എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആത്മാകൂടാതെ ഒരു ജീവിയെ വൃ 

വഹാരദശയില് നമുക്കു കല്ലിക്കുവാ൯ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുഹേതുപായിട്ട് 

ആത്മാവായ ഞാ൯നിമിത്തം (എനറ സഹായംകൊണ്ട് ) അവ ആത്മവത്വേ 

ന (ആത്മാലോടുകൂടിയവയായി) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനാലാണ് സകല 

ഭൂതങ്ങളും എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വെന്നു പറഞ്ഞത് . എല്ലാ ഭൂതങ്ങാംക്കും 

ഞാ൯തന്നെ ആത്മാവായതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവയില് സ്ഥിതിചെയുന്നുവെന്നു 

മൂഡബുദ്ധികറംക്കു തോന്നുന്നു... അതിനാല് ഞാ൯ പറയുന്നു__ അന്യ വസ്ത്ക്ക 

കയിട്ടു സംശ്ലേഷമില്ലാഷ്്കുയാല് ഞാന് ഭൂതങ്ങളില് മൂത്ത്ദ്രപ്യംപോലെ സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് ഞാന് ആകാശത്തിനേറയുമാന്തരമാകുന്നു. യാ 

തൊരു .സംബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വസ്ത്ര ഒരു ദിക്കിലും ആധേയഭാവത്തോടുകൂ 

ടി (ഒന്നില് ഇരിക്കുന്നതുപോലെ) സ്ഥിതിചെയ്താ൯ ഒരിക്കലും പാടില്ല. 

അതുഹേതുവായിട്ട' എനിക്കു യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലാത്തതിനാല്_ 

൫. നച മൽല്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം 

3@ 709 ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ 
ഭൂതാനി 1ടഭൂതങ്ങഠം, മല്സ്ഥാനി ന ച3-എന്നിലിരിക്കുന്നതുമില്ല. മേ-എന്െറം 

ഐശ്വരം യോഗം3-അത്ഭുതമായ ശക്തിയെ, അസാധാരണമായ യുക്തിയെ (അഘടനഘ 

[५८०2-0] 1 അവ്ൃക്തംമുതല് സ്ഥൃലംവരെയുള്ള കായ്യസഹിതമായ ഭൂതങ്ങം. 

% 1 ചിദേകരസമായും പരിപുണ്ണമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നില്ല. 

3 പാരമാത്ഥികമായും അപ്രാകൃതമായും ബ്രഹ്മമായുമിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ_സല്ഘനമാ. 

യും ചില്ഘനമായും ആനന്ദഘനമായും അദ്വിതീയമായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ സ്വരൂപ 

ത്തെ കണ്ടാലും. “ഇതുതന്നെ ഞാന് എന്നിങ്ങിനെ സ്വാത്മാവുകൊണ്ടു കണ്ടാലും__ഈ 

“ബ്രഹ്മംതന്നെ ഞാന് എന്നിങ്ങിനെതന്നെ ബ്രഹ്മമായി അറിഞ്ഞാലും എന്നത്ഥം. 
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0.-6)00 ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

ടനാചാതുയ്യുത്തെ), പശ്യ--നോക്കുക. മമ ആത്മാ1-എനെറ പരമായിരിക്കുന്ന സ്വരൂപം, 

ഭൂതഭൂത ഭൂതങ്ങളെ ധരിക്കുന്നതും, ഭതഭാവനഃ (അപി)ടഭൂതങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതുമാണെങ്കി 

ലും, ഭൂതസ്ഥഃ ന ചാടഭൂതങ്ങളില് (ഞാന്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. 

ഭൂതങ്ങറം എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമില്ല. എനെെറ അത്ുഭതമായ 

ശക്തിയെ കണ്ടാലും. എനെറ പരമായിരിക്കുന്ന സ്വരൂപം ഭൂതങ്ങളെ ധരി 

ക്കുന്നതും അവയെ പാലിക്കുന്നതും (അല്ലെങ്കില്, അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും) ആ 

ണെങ്കിലും ഞാ൯ അപയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. (ജീവന് എപ്രകാരമാണ് 

ദേഹത്തെ ധരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യകൊണ്ടി് അഹംകാരത്തോടുകൂടി 

ദേഹത്തോടു സംബ ന്ധിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ത് അതുപോലെ ഞാന് ഭൂതങ്ങ 

മെ ധരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപനാണെങ്കിലും അവയില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് ഞാന് നിരഹങ്കാരനാകുന്നു!. 
5) 9) 

(ശം_ഭാ) ബ്രഹ്മാമുതല്ലചുളള സകല്ഭൂതങ്ങളും എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യു 

ന്നില്ല. എനറെറ അത്ഭുതമായ ഘടനാശക്തിയെ കണ്ടാലും. ആത്മാവിനെറ 

യാഥാത്മ്യത്തെ (ആത്മാവിനെറ യഥാത്ഥസ്വഭാവത്തെ) കണ്ടാലും എന്നത്ഥം. 
$) ॥) ५ 

അപ്രകാരംതന്നെ ശ്രുതിയും ആത്മാവിനെറ അസംഗതയെപ്പററി പായുന്നു 
| १ ९) 

ണ്ട്. എന്തെന്നാല് ആത്മാവിന്നു യാതൊരു 01०१०९०० സംസഗ്ലമില്ല. 

അേസംഗോ 09 ഹി സജ്ജതേ-അത് അസംഗനാകുന്നു. എന്തെ 

ന്നാല് വേറൊന്നമായി (അത്) ചേരുന്നില്ല.?__(ബ്ൂ. ഹ. ഉ. ൩. ൯. ൨൬.) ഇ 

09) മഠെറാരാശ്ചയ്യുത്തെ കണ്ടാലും. അസംഗനാണെങ്കിലും എന്െറ ആത്മാ 

ഭൂതങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നു. എങ്കിലും മുമ്പറഞ്ഞ ന്ല്യായത്താല് (അസംസ ഗി ത്വം 
५ ൽ) ലി റ ६) । ഹേതുപായിട്ട് } ഞാ൯ അവയില് സ്ഥിതിചെയുന്നില്ല. അങ്ങിനെയാണെ 

8 കില് ആത്മാപില്നിന്നു ദേഹാടദിസംഘാതത്തെ വിഭജിച്ച് അതില് (63०0 08) 
)) र ൭ 

യില്) അഹംകാരത്തെ ആരോപിച്ച് ഇത് എന്െറ ആത്മാ? എന്നു (ഭഗ 

01900} പായുന്നതു യുക്തമാണോ?_ഭഗവാന് ലോകബുദ്ധിയെ അനുസരിച്ചാ ി 

ണ് എനെറ ആത്മാ എന്നു പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ സാധാരണജനങ്ങഥം 

അജ്ഞാനംകൊണ്ടു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മാ തന്നില്നിന്നു ഭിന്നമാ 

व ഇദ്ദേഹംതന്നെ “സാക്ഷാല് പരമേശ്വരന്? എന്നിങ്ങിനെ എന്നില് അജ്ജുനന്ന് ഇരശ്വ 

രത്വബുദ്ധിയുള്ളതിനാല് ഞാനാണ് ആത്മാ എന്നു പറയുന്വോഠം എന്െറ ദേഹംതന്നെ 

യാണ്” പരമാത്മാ എന്ന് അജ്ജുനന് വിചാരിച്ചേയ്ക്രാം. അതു വരാതിരിപ്പാ൯വേണ്ടി 

ശ്രിഭഗവാന് ആത്മശബ്ദാത്ഥത്തെ സ്വദേഹത്തില്നിന്നു വിഭജിച്ച' “എന്െറ ആത്മാ? 

എന്നിങ്ങിനെ ഭിന്നത്വേന കാണിക്കുന്നു. “ഈ ആത്മാ സന്മാത്രനും, നിത്യനും, (छ) 

നും. ബുദ്ധനും, സത്യനും, മുക്തനുംം നിരഞ്ജനനും, വിദൂവും, അദ്വഷയാനന്ദനും, ^> 1001209 

പ്രതൃഗേകരസനും, ആകുന്നു എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതികളില് പ്രതിപാടിക്കപ്പെടുന്ന 

ഈശ്വരത്വാഭിമാനത്തോടുകൂടിയ എന്െറ ആത്മാ__അവ്ൃയക്തമൃത്തിയായും പ്രതൃഗ് ലക്ഷ 

ണനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാ. 

മൂ ഭൂതങ്ങളില് ആത്മരൂപേണ അഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്ഥിരിചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ “ചി കാ 

രത്തിന്ന് :തൂ? 0116090 അത്ഥമാകുന്നു. 
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ണെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരംതനെ എന്െറ ആത്മാവു 
തന്നെയാണ് ഭൂതങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് , അല്ലെങ്കില്, ഭൂതങ്ങളെ വദ്ധി 

പ്പിക്കുന്നത്. 

മുമ്വറഞ്ഞ രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങളുടെ അത്ഥത്തെ ഭഗവാന് ഒരു ദൂഷ്ഠാന്തം കൊണ്ടു സ്തൃഷ്ടമാക്കി 

പറയുന്നു__ 

൬. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സവ്ൃത്രഗോ മഹാ൯ 

തഥാ സവ്യാണി ഭൂതാനി മല്സ്ഥാനിതൃയപധാരയ. 

സവ൮വതൂഗഃ-സവ്ൃവ്യാപകമായും, മഹാന്നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന, വാ 

യുഃ-വായു, നിതൃം-എപ്പോഴും, യഥാ-എപ്രകാരമാണ്', ആകാശസ്ഥിതഃ--ആകാശത്തില് 

(സംശ്രേഷംകൂടാതെ) ഇരിക്കുന്നത്, തഥാടഅപ്രകാരം, സപ്യാണി ഭൂതാനി--:സകലഭൂതങ്ങളും, 

മല്സ്ഥാനി ഇതിഷടഎന്നില് ` (സംശ്ലേഷംകൂടാതെ) ഇരിക്കുന്നുവെന്ന്, ഉപധാരയ--അ 

റിഞ്ഞാലും. 

സവ്വപ്യാപകമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന വായു എപ്രകാര 

ണ് എപ്പോഴും ആകാശത്തില് (അതോടുകൂടി ചേരാതെ) ഇരിക്കുന്നത് ആതു 

പോലെ സകലഭതങ്ങളുമെന്നില് ഉരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) ലോകത്തില് എപ്രകാരമാണ് സകലടിക്കിലും സഞ്ചരിക്കു 

ന്നതും അള വൃകൊണ്ടു മഹത്തായിരിക്കുന്നതുമായ വായു 07039 ആകാശത്തില് 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ആകാശംപോലെ സവ്ുപ്യാപിയായി 

രിക്കുന്ന എന്നില് സകലഭൂതങ്ങളും സംഗ്ലേഷംകൂടാതെതന്നെ സ്ഥീിതിഒ ०९ 072 

വെന്നറഠിഞ്ഞാലും. 

ഇങ്ങിനെ ആകാശത്തില് വായുവെന്നപോലെ കല്ലുകാലത്തില് (സ്ഥിതികാലത്തില്) സചപ. 

ഭൂതങ്ങളും എന്നിലിരിക്കുന്നു__ 

“൭. സവഭൂതാനി കൌന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം 

കല്പക്ഷയേ © 10001200} കല്പാദൌ വിസ്പജാമ്യഹം. 

ഹേ കെനന്തേയ-അല്പയോ കുന്തിപുത്ര, കല്ലക്ഷയേടപ്രളയകാലത്തില്, സ്വഭ 

താനിം-സകലഭൂതങ്ങളും, മാമികാം പ്രകൃതിംടത്രിഗുണാത്മികയായ എന്െറ മായയെ, യാ 

ന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. കല്ലാഭൌംസൃഷ്ടികാലത്തില്, താനി--അവയെ, പുനഃ--പിന്നേയും, അ 

ഹംടഞാന്, വിസ്തജാമിടവിശേഷമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ കുന്തിപത്രം പ്രഖയകാലത്തില് സകലഭൂതങ്ങളും ത്രീഥുണാ 

ത്മികയായ എന്െറ മായയെ പ്രാപിക്കുന്നു (എന്റെറ മായയില് ലയിക്കുന്നു.) 
സൃഷ്ടരികാലത്തില് അവയെ ഞാന് പിന്നേയും സ്തൃഷ്ടരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മാമികാം പ്രകൃതിംത്രീഗുണാത്മികയായും നികൃഷ്ടയായും (അ 

പരയായും) ഇരിക്കുന്ന എന്െറ പ്രകൃതിയെ. കല്ലക്ഷയേംബ്രാഹ്മമായ പ്രഒയ 
കാലത്തില്___ബ്രഹ്മപ്രഒയകാലത്തില്. കല്ലാദൌ-ഉ ല്പത്തികാലത്തില്. പി 
0200} = 62000159 മുമ്വേത്തെപ്പ്യോലെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശേഷം സ്സൃഷ്ടം. 

& [ശ_സ] പരിപൂണ്ണനായും നിഷ് ക്രിയനായും നിരാകാരനായും നിരന്തരനായും, ० 129) 

മമമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന്. 
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८ 
വ൨വ്വെ ശ്രീമതഭഗപല്ഗിത 

ഇങ്ങിനെ അവിദ്യാലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ__ 

൮. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസ്പജാമി പുനഃ പുനഃ 

ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃല്സ്സമപശം പ്രകൃതേവശാല്. 

സ്വാം-എനെറ (സ്വാധീനമായ), പ്രകൃതിം-മായയെ, അവഷ്ടഭ്യ-അധിഷ്ണാനമാ 

ക്കീട്ട' (സ്വികരിച്ച്"), അവശം1ടപ്രാചീനകമ്മാധീനമായ (കമ്മാടിപരവശമായ), കൃല് 

072० ഇമം ഭൂതഗ്രാമം2-( ചതുവ്വിധമായിരിക്കുന്ന) ഈ സകലഭൂതസമൂഹത്തേയും, പുനഃ പു 

7288-2 116012९० പിന്നേയും, പ്രകൃതേഃ വശാല്ദടപ്രാചിനകമ്മംനിമിത്തം തത്തത്സ്വഭാവ 

ത്തെ അനുസരിച്ച്, വിസ്ജാമി--ഞാന് വിവിധമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

എന്െറ അധീനമായ മായയെ അധിഷ്ണാനമാക്കീട്ടു പ്രാചിനകമ്മാധീ 
നമായ ഈ സകലഭൂതസമൂഹത്തേയും ഞാ൯ പിന്നേയും പിന്നേയും. ആപപ്രാ 

ചിനകമ്മംനിമിത്തം തത്തത്സ്വഭാവത്തെ അനു സരിച്ചുതന്നെ, വിപിധമായി 
റി 

സൃഷ്യിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സ്വഭാവത്തില്തന്നെ അവിദ്യാദിദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടു പര 

വശീകൃതമായും അസ്വതന്ത്രമായുമിരിക്കുന്ന ഈ (പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള 

ഭൃതസമുദായത്തെ ആസകലം ഞാ൯ എനെെറ മായയെ (അവിദ്മയയെ) വശിക 
। 1) 4) 

രിച്ചു പിന്നേയും പിന്നേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

९० १०0९० പരമേശ്വരന് ഭൂതസമൃഹത്തെ പലവിധ അവസ്ഥയില് സൃഷ്ടിക്കുകനിമിത്തം ആ 

ദ്ദേഹത്തിന്ന്' (ആ പ്രവൃത്തിഹേതുവായി ട്ട്) ധമ്മാധമ്മസംബന്ധമുണ്ടാകുമോ? ഇതിന്നു സമാധാനമാ 

യി ഭഗവാ൯ന്തന്നെ പറയുന്നു 

൯. നച മാം താനി കമ്മാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ 

ഉ ദാസിനവദാസിനമസക്തം തേഷു കത്മസു. 

ഹേ ധനഞ്ജയ-അല്പയോ അജ്ജുന, താനി കമ്മാണി-ആ വക വിശ്വസ്ൃഷ്ട ച്ചാടി 

കമ്മങ്ങഠം, തേഷു കമ്മസു-ആ കമ്മങ്ങളില്, അസക്തം-ആസക്തിയില്പാത്തവനും (അഭി 

മാനമില്പാത്തവനും), ഉദാസിനവല് ആസീനം ചടട ഉ ദാസീനനെ (സംബന്ധമിപ്പാത്തവ 

നെ) പോലെ ഇരിക്കുന്നവനുമായ, മാം-എന്നെ, ന നിബദ്ധ് നന്തി-ബന്ധിക്കുന്നില്ല. 
¶ 0 १ ¶ )) 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ആ വക വിശ്വസ്ൃഷ്ടപ്യാദികമ്മങ്ങാം, അവയില് 
0 6 

അഭിമാനമില്ലാത്തവനും ഉദാസീനനെന്നപോലെ ഇരിക്കുന്നപനും ആയ എ 
നൊ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) ഭൂതഗ്രാമത്തെ വിഷമാവസ്ഥയില് സ്തൃഷ്ടിക്കുകനിമിത്തമായ 

കമ്മങ്ങറം ഈശ്വരനായിരക്കുന്ന എന്നെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കമ്മങ്ങറം സം 
നി 

[ശ_സ] 1 അസ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന__അനാദിസംസാരവാസനാഗ്രസ്പ മായി രിക്കുന്ന. 

ക ഭേവതി യ്യുഗാദിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സകലപ്രാണിസമൃഹത്തേയും. 
3 സംഹരിച്ചു പിന്നേയും പിന്നേയും തത്തല്കമ്മാനുരൂപേണ നാനായോനികളില് ഉല്പാ 

ദിപ്പിക്കുന്നു. 
വവ 

ളി ;] 

4 അവിദ്യഠാസ്മിതാഭിനിവേശരാഗദ്വേഷാത്മികയായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവംഹേ 

തുവായിട്ട് . 

5 പ്രകൃതിതല്കായ്യുങ്ങള്ംക്കു സാക്ഷിത്വേന @&९ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന. 



1 ചി 

4 ० അധ്യായം ൨൯ 

ബന്ധി ക്കുന്നില്ല എന്നതിന്നു ഭഗവാന് കാരണം പറയുന്നു__ആത്മാ അവിക്രീ 

യാണ് എന്നഠിഞ്ഞുംകൊണ്ടു ഞാന് കമ്മഫലത്തിലിച്ചുയില്ലാതേയും “ഞാ൯ 

ചെയ്യുന്നു? എന്ന് അവയില് അഭിമാനമില്ലാതേഷും, ഒരു ഉദാസിന൯ (പേ 

ക്ഷക൯) എന്നപോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട്', അന്യരുടെ കായ്യുത്തി 
ലും കത്തൃത്വാഭിമാനമില്ലായുയും കമ്മഫലത്തില് അസംഗത്വവുംതന്നെയാണ് 

അബന്ധത്തിന്നുള്ള കാരണം (ധമ്മാധമ്മങ്ങളില്നിന്നു മോചിപ്പ്യാനുള്ള കാര 

ണം). എന്നാല് നേരേമറിച്ച്, മുഡനായവന് സ്വന്തകമ്മങ്ങളാല് (അവ 

യില് കത്തൃത്വാഭിമാനംനിമിത്തം?) പട്ടനൂലുണ്ടാക്കുന്ന പുഴ്ചിനെപ്പോലെ, ബ 

ന്ധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 
+ ¶ ६ ;) ററി റി റി] [ശ_.സ] ഇങ്ങിനെ പ്രാണിസമൃഹത്തെ നാനായോനികളില് ജനിപ്പിക്കുകയും പിന്നേയും പ 

| 

യു; $] ം 4] {] റി १ ന്നേയും സംഹരിക്കുകയും, സ്വഗ്ഗനരകങ്ങളെ പ്രാപിപ്പിക്കുകയും, ചെയ്യുന്ന അങ്ങയ്മ്ൂം ०1672] > 1221489 

മ്മങ്ങളോടു സംബന്ധമുണ്ടോ എന്ന ८28० द പറയ്ുന്നു__ഭൂങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിസംഹാരങ്ങളും അവക്ക 

സുഖടുദഖാദിഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതും (പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതും) എല്ലാം വ്രകൃതിയുടെ കമ്മംതന്നെയാക 

ന്നു. അവിക്രിയനായും അവ്വ്യക്തമൃത്തിഘായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ ആത്മാവിന്നു വാസ്മൃത്തില് തല്കമ്മ 

ങ്ങളോടു യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ല. അതിനാല് പ്രകൃതികത്തുകമായ സൃഷ്ടപ്യാദികളില് തനിക്ക് 

അസംഗോദാസിനത്വംത സന്നെയാഅുള്ളതെന്നു പറയുന്നു. 

“ഞാന് ഉദാസീനനെപ്പ്ോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ഭൂതഗ്രാമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു? എന്നതു വിരുദ്ധ 

മായിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൧0. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി; സ്പയതേ സചരാചരം 

ഹേതുനാനൌ കൌന്തേയ ജഗദ്വിപരിവത്തതേ. 

ഹേ കൌന്തേയടഅല്പയോ കുന്തിപുത്ര, അധ്യക്ഷേണ-നിമിത്തഭൂതമായിരിക്കുന്ന 

(സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന, അധിഷ്ണാതാവായിരിക്കുന്ന), മയാ-എന്നാത്, പ്രകൃതിഃടമായ, സ 

ചരാ.ചരംസ്ഥാവരജംഗമങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ, വിശ്വത്തെ, സ്ൃയതേടമത്ഭവി 

പ്പിക്കുന്നു. അനേന ഹേതുനാ--ഇതുഹേതുവായിട്ട്' (മദധിഷ്ഠാനംഹേതുവായിട്ട'), ८००४० 

പ്രപഞ്ചംം വിപരിവത്തതേടപിന്നേയും പിന്നേയും ജനിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ കൌന്തേയ, അധിഷ്ടാതാവായിരിക്കുന്ന എന്നാല് പ്രകൃതി 

സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഇ 

തൃഹേതുവായിട്ട്' ഈ പ്രപഞ്ചം പിന്നേഷും പിന്നേയുമുത്ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

(എനെ സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അധിഷ്ഠാതൃത്വം. അതി 

നാല് കത്തൃത്വവും ഉദാസിനത്വവും അവിരുദ്ധമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നു 

താതപയ്യം.) 

(ശം_ഭാ) സവ്യത്ര സാക്ഷിത്വമാത്രസ്വരൂപനായും, അവിക്രിയാത്മാ 

പായും, (സവ്ൃത്തിന്നും) അഭ്ധ്യക്ഷനായുമിരിക്കുന്ന എന്നാല് ത്രിീഗുണാത്മികമാ 

യും അവിദ്്യാലക്ഷണമായുമിരിക്കുന എന്െറ പ്രകൃതി ചരാചരാത്മകമായ ഈ 

ജഗത്തിനെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി ഒരു മന്ത്രം__ “ഏകോ 

ദേവഃ സവഭതേഷു 3102 സവപ്യയാപീ സവഭതാന്തരാത്മാ, കമ്മാധ്യക്ഷഃ 1 21.3 

താധിപാസഃ സാക്ഷി ചേതാ കേവലോ നിഗ്ഗണശ്ച-(ഞാ൯) ഏകദേവനായും, 



ച്ചം 
^. 210 ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

സവ്ൃഭ്ൂതങ്ങളിലും ഗുഡ്ധനായും. സവ്ൃഭൂതങ്ങളിലുമധിചസിക്കുന്നപനായും, സക 
ലത്തിന്നും സാക്ഷിയാഷും. ദരഷ്ടാവായും, കേവലനായും, നിഗ്ഗണനായും, ഇരിക്കു 
012. (ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്ത്. ൬. ൧൧) ഇപ്രകാരം ഞാന് സാക്ഷിമാത്ര 
മായിരിക്കുകഹേതുവായിട്ടം, എനെറ അധ്ൃക്ഷത്വംനിമിത്തവുംം ഹേ അ 
ജജുന, ചരാചരാത്മകമായും വൃക്താവ്ൃയക്താത്മകമായുമിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്തു 
സവ്യാവസ്ഥകളില്ും (സ്തൃഷ്ടരിസ്ഥിതിസംഹാരാവസ്ഥകളില്ും) പിന്നേയും പി 
നോയും പരിവത്തിക്കുന്നു. # സാക്ഷിസന്നിധിയില് ദൃശ്യത്വം പന്നുവശാവുക 
നിമിത്തമാണ്? ജഗത്തിന്െറ സകലപ്ര വൃത്തികളും ഉണ്ടാകുന്നത് _“ഞാനിത 
02601} 88०2» “ഞാന് ഇതു കാണുന്നു?, 4“ഞാ൯ ഇതു കേറംക്കുന്നു”, “ഞാന് സുഖമ 
02801} 8601102; (6000 ടൂഃഖമനുഭപിക്കുന്നു?, “ഇതിന്നുലേണ്ടി ഞാ൯ അതു ചെ 
യ്യും”, “ഞാ൯ ഇത് അറിയും”. എന്നിങ്ങിനെ 8.89 സവ്വപ്രവൃത്തികളും ദൂശ്യവി 
ഷയജ്ഞാനത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നു; അതില് സ്ഥിതി ചെയ്യൂന്നു; അതില്ത 
ന്നെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “യോ അസ്്യാധ്യക്ഷഃ പരമേ വ്യോമ൯യാ 

ല്ല രി (1 6 960) ध തൊരുപനാണ് ഇതിന്ന് (ഈ ജഗത്തിന്ന് ) അധ്യക്നായിരിക്കുനത് അവ; 
0 )) 5] १ 0 0 १] १) % 1] പ്രകഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ०0020९2 ആകാശത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു (ഭൂവ്വിജേഞ 

॥ ഴി 
१ യനാകുന്നുവെന്നത്ഥം). എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ഈ അത്ഥത്തെ കാ 

ണിക്കുന്നു. അതിനാല് 1 അ നൃചൈതയ്യയവസ്തവില്ലാത്തതിനാല് ആ 012/6689 
ക്താവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു സവ്ൃൃത്തിന്നും അധ്യക്ഷനായും ചൈതസ്യമാത്രസ്വരൂ 
പനായും പരമാത്ഥത്തില് സവ്വഭോഗങ്ങറംക്കും സംബന്ധമില്ലാത്തവനായും ഇ 
9] ~ 1) [൫] 0 % രാക്കുന്ന ആ ഏകദേപന്ന് ഈ സ്തഷ്ടരികൊണ്ടെന്താണ്' പ്രയോജനം?? എന്നൊരു 

9} 2] റ] ചോട്ചത്തിന്നാകട്ടേ അങ്ങിനെ ഒരു ചോദ്ദത്തിന്നു സമാധാനത്തിന്നാകട്ടോ, 
അവകാശമില്ല. “കോ അദ്ധാ പേട ക ഇഹ പ്രപോചല് കുത ആജാതാ ക്ത 

द , 0 स റി 8 8 ഇയം വിസ്തൃഷ്ടിഃ_ टे അതിനെ പ്രത്യക്ഷമായി അറിഘയുവാ൯ കഴിയും? എപി 
॥ 0} 3) ८3 ടനന്നുണ്ടായിയെന്ന്' ആക്കു പറവാന് കഴിയും? എന്തിന്നുപേണ്ടിയാണ് ഈ വിവി 

ഡാ 1) ॐ ^) 1 | 93 9) സ്ൃഷ്ടരിയെന്ന് ആക്കു പറവാ൯ കഴിയും?? (തൈത്തിരീയബ്രാഹ്മണം. ൨. പ. 
5] 

# ് ] ൯.) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മന്ത്രവണ്ണ്ണുങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഈ അത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തു 
# പിന്നേയും പിന്നേയും സഗ്ലസംഹാരങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

(ആ) 1 സാക്ഷിത്വമാത്രംകൊണ്ട് ഇരശ്വരന് ജഗത്തിനെറ സ്രഷ്ടാവാകയാൽ. 
൧ ഈ സൃഷ്ടി എന്തിനുവേണ്ടിയാകുന്നു?? എന്നുള്ള ചോദ്ട്യമാകട്ടേ അതിന്നനുരൂപമായ പ്രതിവ 

ചനമാകട്ടേ 'യുക്തമല്ല. പരനായിരിക്കുന്നവന്നു ഭോഗാനുഭവത്തിന്നുവേണ്ടിയാണെന്നു പറ 
വാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭോഗസംബന്ധിത്വമില്ല. അദ്ദേഹം സ്വ 
ത്തിന്നും സാക്ഷിഭൂതനായിരിക്കുന്നു, കേവലം ചൈതന്യമാത്രനായിരിക്കുന്നു. ഇരശ്വര൯ ഏകനായി രിക്കുന്നു. അന്ചേതനവസ്തുപില്ലാത്തതിനാല് അന്റയഭോക്താവുണ്ടാവാന് പാ 
ടില്ല. അച്ചേതനവസ്ത്ുക്കഠംക്കു ഭോകതൃത്വവും അസംഭവമാകുന്നു. സൃഷ്ടിമോക്ഷത്തിന്നുവേ 
ണ്ടിയുമല്ല. എന്തെന്നാല് അതു മോക്ഷത്തിന്നു വിരോധമാഷകന്നു. ഇങ്ങിനെ “സൃഷ്ടി എന്തി 
ന്നുവേണ്ടി? എന്ന ചോദ്ദയമാകട്ടേ അതിന്നനുരൂപമായ പ്രതിവചനമാകട്ടേ യോജിക്കുന്നില്ല. 
അതിന്നവകാശവുമില്പ. എന്തെന്നാല് സൃഷ്ടി പരനായിരിക്കുന്നവന്െറ മായകൊണ്ടൊണുഞ 
ണ്ടായി ട്ടുള്ളത്. 



റ || 
സ്വാം അധ്യായം ൨൮൧ 

ന്നു. “അജ്ഞായേഠാപ്ൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്ൃന്തി ജന്തവഃ- അജ്ഞാനംകൊ 

ണ്ട ജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാല് क्षी 01) 200 ` മോഹത്തെ പ്രാപിക്കു 

ന്നു? (അ. ൫. ഗ്രോ. ൧൫.) എന്നു ഭഗവാ൯തന്നെ പറയുന്നതുമുണ്ട് . 

ഞാ൯ നിതൃശൂദ്ധമുക്തസ്വഭാവനും സകലജന്തുക്കഠംക്കുമാത്മാവുമാണെങ്മിലും__ 

൧൧. അവജാനന്തി മാം क ७9 മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം 

പരം ഭാവമദാനന്തോ മ്മ ഭ്രതമഹേശ്വരം. 

മമഎനെറ, പരം ഭാവംടപരമാത്ഥത്തെ (ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വരൂപത്തെ), അജാന: 

ന്തഃ- അറിയാതെ, മുഡ്ധാഃടമുഡന്മാരായവ൪ര (മൂരഖന്മാരായവര്|, ഭൂതമഹേശ്വരം%--സകല: 

ഭൂതങ്ങാംക്കും മഹേശ്വരനായം, മാഎന്നെ, മാനുഷീം തനുംമനുഷ്യദേഹത്തെ, ആശ്രി 

തം-ആശ്രയിച്ചവനായി, അവജാനന്തി--അവമാനിക്കുന്നു. 

എന്െറ പരമതത്ത്വത്തെ അറിയാതെ മുഡന്മാരായവര് സകലഭൂത. 

ങ്ങറംക്കും മഹേശ്വരനായ എന്നെ മനുഷ്യദേഹത്തെ ആശുരയിച്ചിരിക്കുന്നപനാ: 
യി വിചാരിച്ച് അവമാനിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പരമാത്മാവായും ആകാശംപോലേയും ആകാശത്തിനേക്കാളു. 

മന്തരമായും സവ്ൃഭതത്ങറാക്കുമാത്മാവായും മഹേശ്വരനായുമിരിക്കുന ०9090 

പ്രകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തെ_പരമതത്ത്വത്തെ__ അറിയാതെ അവിവേകി 
കളായ മൂഡന്മാര് എന്നെ മനുഷ്യദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ലോകത്തില് (തങ്ങളു. 

ടെ കൂട്ടത്തില് ദേഹാഭിമാനത്തോടുകൂടി) പെരുമാറവന്നവനായി അവമാനിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ എന്നെ പിന്നേയും പിന്നേയും നിന്ദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നിസ്സ്റാരന്മാരായ 

അവര് നഷ്ടപ്രായന്മാരായി ത്തിരുന്നു. 

& [ശ_സ] “ഏകോ ദേവഃ സവഭൂതേഷു ഗൂഡഃ? എന്നു ശ്രുതിയില് നിരൂപിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ. 

ണത്തോടു കൂടിയും ഭൂതമഹേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ. ഭൂതമഹേശ്വരഃ_ സ്വസന്നിധിമാത്രം 

കൊണ്ടെ പ്രകൃതിയേയും തത്സകലകായ്യുങ്ങളേയും (ഈഷ്ലേ) ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്നവന് ഇരശ്വരന്. സ്വ. 

യമേവ അവിക്രിയനായിരുന്നാലും ഇരിമ്പിനെ അയസ്താന്തമെന്നപോലെ സകലത്തേയും പ്രവത്തി 

പ്പിക്കുന്നതിന്നു കാരണഭൂതനായും “മഹതോ മഹിയാന്? എന്ന ശ്രുതിവചനപ്രകാരം എല്ലാത്തിലും. 

വെച്ചു മഹത്വമുള്ളതിനാല് മഹാനായുമിശ്വരനായുമിരിക്കുന്നവന് മഹേശ്വരന്. അവ്യക്തം മുതല്. 

സ്ഥൃലാന്തമുള്ള സകലഭൂതങ്ങഥംക്കും മഹേശ്വരനായവന് ഭൂതമഹേശ്വരന്. സ്വ്വൃത്തിന്നും ചേഷ്ടാ. 

കാരണനായും, എല്ലാത്തിലും വെച്ചു മഹത്തമനായും പരനായും നിത്ൃത്വകൂടസ്ഥത്വാസംഗത്വസത്ത്വ. 

ചിത്ത്വാനന്തത്വസവ്വവ്യാപിത്വസപവ്വജ്ഞത്വസവ്ൃപ്രകാശകത്വാദിധമ്മങ്ങളാല് സവ്വദ്ദശ്യങ്ങള്ംക്കും. 

വിലക്ഷണനായും ഇരിക്കുന്ന എന്നെ മമ പരം ഭാവംടപരബ്രമമമായിരിക്കുന്ന എന്െറ ആകാശതുല്യ 

മായും ചിദാനന്ദൈകരസമായുമിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ__അഹംശബ്ദാത്ഥത്തെ. അമാനന്തഃ-ശാ. 

സ്രരങ്ങളില് നിന്നും ആചായ്യുന്മാരില്നിന്നും അറിയാതെ. മൂഡാഃടപത്രതുല്യന്മാരായ മുഡന്മാര്ു മാനു. 

ഷിം തനും ആശ്രിതം അവജാനന്തിടസവ്ൃവപ്രകാശകനായും സവ്വസാക്ഷിയായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ__ 

പ്രതൃഗ്ലക്ഷണനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ__ മനുഷ്യശരീരത്തെ ആശ്രുയിച്ചവനായി തിരസ്തൂരിക്കു. 

നനു. ആനന്ദൈകരസമായും അഹമത്ഥമായുമിരിക്കുന്ന സ്വാത്മാവില് മലമാംസാസ്ഥിപിണ്ഡമായി. 

രിക്കുന്ന ദേഹത്തെ ആരോപിച്ചു കത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാദിതദ്ധമ്മങ്ങളേയും ജരാരോഗാദികളേയുമധ്യ. 

സിച്ച് എന്നെ തിരസ്തൂരിക്കുന്നു__ “ഞാന് കത്താവാണ്', ഭോക്താവാണ്, മുഡനാണ് , പാപിഷ്ണനാ. 

ണ്, ധീരനാണ്, അന്ധനാണ്? എന്നിങ്ങിനെ സവ്ൃദാ എന്െറ വൈപരീ തൃത്തെത്തന്നെ സമ്പാദി. 

ഗ൧ഒന്നു വെന്നതഥം. 



2/൨. 
൨൮൨ ശ്രിമതഭഗചല്ഗീത 

എങ്ങിനെ?__ 

൧൨. മോഘാശാ മോഘകമ്മാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസഃ 
രാക്ഷസിമാസുരിഞ്ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രിതാഃ. 

മോഘാശാഃടനിഷ്ടുലമായ ആശയോടുകൂടിയവരും, 620०610 0706198 = 04} 366100९9 
കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയവരും, മോഘജ്ഞാനാഃടനിഷ്ടുലമായ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരും, വി 
ച്വേതസഃ--അവിവേകികളമായവര്, മോഹിനീം-മോഹത്തെ (ബുദ്ധിഭൂംശത്തെ) ഉണ്ടാക്കു 
ന്നതായും, രാക്ഷസീംടതാമസിയായും (ഫഹിംസാഭിപ്രചുരയായും), ആസുരീം ച-രാജസിയാ 
യും (കാമദഡ്്രാദിബഹുളയായുമിരിക്കുന്ന), പ്രകൃതിം ഏവടസ്വഭാവത്തെത്തന്നെ, ശ്രിതാ: 
ആശ്രയിച്ചവരാകുന്നു. 

നിഫ്ടുലമായ ആശയോടുകൂടിയവരും നിഷ്ടുലമായ കമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ 
വരും നിഷ്ടുലമായ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരും അവിപേകികളുമായിട്ടള്ള 010 താ 
മസമായും രാജസമായും ബൃഭ്ധിഭൂംശത്തെ ഉ ്ടാക്കുനാതായുമ്രിക്കുന്ന സ്വഭാവ 
ത്തെ ആശ്രയിച്ച(പ്രാപിച്ചുപരായി ഭവിക്കുന്നു. (താമസമാഴും....സ്വഭാവത്തെ 
ആശ്രയിച്ചവരായി എന്നെ അവമാനിക്കുന്നുലെന്നു മുമ്വേത്തെ ശ്രോകത്തോട് 
അന്വയിക്കേണ്ടതാകുന്നു!. 

(ശം ഭാ) അവരുടെ ആശ നിഷ്ടുലമാകുന്നു. അപര് ചെയ്യുന്നു അഗ്നി 
ഹോത്രാദികമ്മങ്ങളും നിഷ്ടുലങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, അവര് ഈശ്വരനെ 
നിന്ദിക്കുന്നു; .സ്വാത്മാവിനേയും തിരസ്തരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജ്ഞാനവും നി 
ഷ്ൂലമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. അപര് വിപേകശുന്യന്മാരായും ഭവിക്കുന്നു. അ 
തിന്നുംപുറമേ, അവര് രാക്ഷസന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തേയും മോഹത്തെ ഉണ്ടാക്കു 
ന്നതായ__ദേഹമാണ് ആത്മാ എന്നു പാദിക്കുന്നതായ__അസുരന്മാരുടെ സ്വ 
ഭാവത്തേയും ആശ്രയിച്ചുചരാകന്നു; ഛേദിക്കുക, ഭേദിക്കുക. കുടിക്കുക, തിന്നുക. 
അന്മൃരനെറ സ്വത്തിനെ അപഹരിക്കുക, എന്നിങ്ങിനെഷുള്ള സ്വഭാവത്തോടു 
കൂടിയവരും. ക്ൃരകമ്മത്തെ ചചെയ്യുന്നപരും, ആകുന്നുവെന്നത്ഥം. :അസുയ്യാ 
നാമ തേ ലോകാ എന്നു ശ്രുതിപാക്യംതന്നെ ഉണ്ട്. 

എന്നാല് ശ്രദ്ധയുള്ളവരും ഭഗവല്ഭക്തിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷമാഗ്ഗത്തില് പ്രവത്തി 
ഖന്ന വരുമായ മഹത്തുക്കം___ 

൧൩. മഹാത്മാനസ്തൂ മാം പാത്ഥ ഭൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ 
ഭജന്ത്യനസ്ത്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയയം. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജജുന, മഹാത്മാനഃ തു-എന്നാല് മഹാത്മാക്കളാ 
യിട്ടുള്ളവര് (കാമാദിയാല് അഭിഭൂതമല്പാത്ത ചിത്തത്തോടുകൂടിയവര്), 969807० പ്രകട 
തിം (“അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിഃ” എന്നിങ്ങിനെ ഇനി പറയുവാന്പോകുന്ന) ദൈവിയായ 
സ്വഭാവത്തെ, ആശ്രിതാഃ-ആശ്രയിച്ചവരായി, അനന്യമനസഃടഅന്മൃവസ്തവില് മനസ്സു 
വെയ്ക്്ാത്തവരായി, ഭൂതാദിം-ജഗത്തിന്നു കാരണനായും, അറ )യംടനാശമില്പാത്തവനായുമി 
രിക്കുന്ന, മാം-എന്നെ, ജ്ഞാത്വാ-അറിഞ്ഞ്, ഭജന്തി-ഭജിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എന്നാല് മഹാത്മാക്കളായവര് ദൈപിയായ സ്വ 
ഭാവത്തെ (സാത്ത്വികഭാവത്തെ] ആശ്രയിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തിന്നു കാരണായും നറ 



2/൮ 
നവാം അധ്യായം ൨൮൩. 

ശമില്ലാത്തവനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ അറിഞ്ഞ്” അന്യ 01029 5 ജില് മന സ്റ്റവെ 

യ്ക്ാത്തവരായി എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) 0 ०0020098 = അക്ഷുദ്രചിത്തന്മാര (യജ്ഞാദികളാല് ശുഭ്ധമാ 

ക്കപ്പെട്ട അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയവര്;; ദൈവപിം: പ്രകൃതിം-ശമം, ദമം. ഭയ, 

ശ്രദ്ധ, മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ദേവന്മാരുടെ പ്രകൃതിയെ; ഭൂതാദിം--ആ 

കാശംമുതലായവയ്ക്കും പ്രാണികഠംക്കും ആദികാരണനായും (ആശ്രയമായും); അ 
5) വ്യയം മാം-നാശമില്ണാത്തവനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

०0) 5 1600९. 

ഫര്. സതതം കിത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച 0.०2) 08 

നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉ പാസതേ. 

സതതം-എപ്പോഴും, മാം-എന്നെ, കിത്തയന്തഃ-സ്തോത്രമന്ത്രാദികളെക്കൊണ്ടു കീ 

ത്തനം ചെയ്യുന്നവരായും, ദൂഡവ്രതാടടൃഡ്മായ 'വൃതങ്ങളോടുകൂടിയവരായി, യതന്തഃ ചട 

ഐശ്വയ്യൂജ്ഞാനാടദികളില് പ്രയത്ഥം ചെയ്യുന്നവരായും, നിത്യയുക്താഃടനിരന്തരമായ നി 

യമത്തോടുക്ൂടിയവരായും, ഭക്ത്യാ-ഭക്തിയോടുകൂടിം മാം-എന്നെ, നമസ്യൃയന്തഃ ചടനമസ്താ 

രം ചെയ്യുന്നവരായും, ഉപാസതേ ഉപാസിക്കുന്നു. 
 ] 

(മുന്വറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കളില് ചിലര്) എന്നെ എപ്പോഴും സ്യോത്രമന്ത്രാ 
4] ॥ १) | ദികളെക്കൊണ്ടു കിത്തനം ചെയ്യുസവരും, (ചിലര്) സ്ഥിരമായ 0106का००58& 
९०१००) (ചിലര്) ഐശ്വയ്യുജ്ഞാനാദികളില് പ്രയത്നംചെയ്യുന്നവരും, (മററു 

ചിലര്) നിരന്തരമായ നിയമത്തോടുകൂടിയവരും, ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ നമ 
[ )} #। 

സ്ത്രാരം ചെയ്യുന്നവരുമായി (എന്നൊ) ഉപാസിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സവ്ൃദാ ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ എന്നെ കിത്തനംചെയ്യുന്നപ 
# 5] | 

രും ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ശമം. ദമം, ദയ. അഹിംസ മുതലായ ധമ്മങ്ങളെ ശീലി 
ക്കുന്നവരുംം സ്ഥിരമായ ഡ്രതത്തോടുകൂടിയവരും., ഹൃദയത്തില് വസിക്കുന്ന ആ 

ത്മാവായ എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി നമസ്ത്യാരം ചെയ്യുന്നവരും, സദാ സംയുക്ത 

ന്മാരും. ആയി എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. 
[ശ_.സ] ഇങ്ങിനെ (മുന്ശ്ശോകംകൊണ്ട്) ഉത്തമന്മാരുടെ ഉപാസ്തിപ്രകാരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് 

ഇനി മഭ്ധ്യമാധമന്മാരുടെ ഉപാസ്തിപ്രകാരത്തെ പറയുന്നു_ദുഡയ്രതാഃ__ചില മുമുക്ഷുക്കഠം സ്വാത്മ ४ 
തത്ത്വത്തെ അറിയണമെന്ന ഇച്ഛുയോടുകൂടിയവരും തീവ്രമായ മോക്ഷേച്ചുയോടും വൈരാഗ്യത്തോടും. 

കൂടിയവരും ജ്താനസമ്പാദനപരത്വലക്ഷണമായ നിയമത്തോടുകൂടിയവരുമായി; സതതം-“ആസു 

ഫ്ലേരാമൃതേ? കാലം നയേദ്വേദാന്തചിന്തയാ-സുഷുഫ്തികാലംവരേയും മരണംവരേയും വേദാന്തചി 

ന്തയോടുകൂടി കാലത്തെ നയിക്കേണ്ടതാകുന്നു? എന്ന സ്മൃതിവാകൃപ്രകാരം 0७69; മാം കിത്തയ 

ന്തടടപ്രതൃഗ്ലക്ഷണനായും ആത്മാവായുമിരിക്കന്ന എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുതന്നെ മത്സാക്ഷാല്കാരസി, 

ഭ്വിക്കായിക്കൊണ്ടു സല്ഗുരുസന്നിധിയിങ്കല് വേദാന്തത്തെ പറിക്കുന്നവരും; യതന്തഃ_അതിന്നുവേ. 

ണ്ടി വിചാരംചെയ്യു ജ്ഞാനസി ദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നവിധത്തില് പ്രയത്നംചെയ്യുന്നവരും; 09000 }008 ചം: 

ശ്രദ്ധാഭക്തികളോടുകൂടി ജ്ഞാതാവുമിശ്വരനുമായ എന്നെ പ്രാത്ഥിക്കുന്നവരും, നിത്യയുക്താ-ഇങ്ങി 

നെ നിരന്തരനിയമോപേതന്മാരുമായി (അല്ലെങ്കില്, നിത്യം-മോക്ഷം__തത്സിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു. 

നിയതന്മാരുമായി); മാം ഉപാസതേ-എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. “സതതം കീത്തയന്തോ മാം? എന്ന 

ദിക്കിൽ കീത്തനശബ്ദത്തിന്ന് നാമകിത്തനം (മാത്രം) എന്നാണ് അത്ഥം വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വി. 
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ചാരിപ്പാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല് അത് ഉപക്രമവിരോധവും പ്രകരണവപിരോധവും വിശേഷണ 

വിരോധവുമാകുന്നു. അതിനാല് ആ അത്ഥം ഇവിടെ സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. 

അവര് എന്തെല്ലാം പ്രകാരത്തിലാണ് എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു__ 

൧൫. 62902066 ചാപ്പ്യന്മ്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ 

ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. 
അന) അപി ०120 ചിലര്, വിശ്വതോമുഖംടസവ്വാത്മകനായിരിക്കുന്നം, മാം: 

എന്നെ, ജ്ഞാനയജേഞനഷ-ജ്ഞാനമാകുന്ന യജ്ഞകൊണ്ട്', യജന്തഃ--പൂജിക്കുന്നവരായി, 

ഏകത്വേന-അഭേദഭാവനയോടും, പൃഥക്ത്വേന--:“ഞാന് ദാസനാകുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ ഭേ 
ദഭാവനയോടും, ബഹുധാടബ്രഹ്മരുദ്രാടിരൂപേണ അനേകവിധമായും, ഉപാസതേടഉപാ 

സിക്കുന്നു. 

മററു ചിലര് സവ്യാത്മകനായ എന്നെ ജ്ഞാനമാകുന യജ്ഞംകൊണ്ടു 

പൃജിക്കുന്നപരായി ഉപാസിക്കുന്നു. (അവരില്തരന്ന ചിലര്) അഭേദഭാവന 
യോടും, (ചിലര്) ഭേദഭാപനയോടും., (ചിലര്) ബ്രഹ്മരുദ്രാദിരൂപേണ അനേക 
വിധമായും. (എന്നെ) ഉപാസിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഭഗവദ്വിഷയമായ ജ്ഞാനംതന്നെ ഒരു യജ്ഞമാകുന്നു. അ 
ഞ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞംകൊണ്ടു ചിലര് (ചല ബ്രഹ്മനിഷ്ടന്മാര്), അ 
ന ഉപാസനകളെ പരിത്യജിച്ചു, ഈശ്വരനായ എന്നെത്തന്നെ ഉ.പാസിക്കു 

ന്നു. ആ ജ്ഞാനംതന്നെ ഇപ്രകാരം പലവിധമാകുന്നു__“പരമായിരിക്കുന്ന 

ബ്രഹ്മം ഒന്നുതനോയുള്ള? എന്ന പരമാത്ഥദശാധത്തോടുകൂടി പൂജിക്കുന്നപരാ 
യി ചിലര് എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. മറ൮ ചിലര് “ഭഗപാനായ വിഷ്ണുതന്നെ 

ആദിത്യന് ചന്ദ്രന് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേദത്തോടുകൂടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? എ 
ന്ന ഭേദഭാപനയോടുകൂടി എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. വേറെ ചിലര് “ഭഗവാ൯ത 
നൊയാണ് സവ്യതോമുഖനായും വിശ്വത്രൂപിയായും (സവ്യാത്മാവായും സ്വഭ 
താശയസ്ഥിതനായഷും സവ്യതോക്ഷിശിരോമുഖനായും) ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഭാവന 
യോടുകൂടി വിശ്വരൂപിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ ബഫഹുപ്രകാരേണ ഉപാസി 
ക്കുന്നു. 

അവര് പല പ്രകാരത്തില് ഉപാസനയെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ അവര് അങ്ങേ മാത്ര 
മേ ഉപാസിക്കുന്നുള്ളവെന്നത്” എങ്ങിനെ? ഭഗവാന് പറയുന്നു 

൧൬. അഹം ക്രതൂുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമഹമൌഷധം 

മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. 

ക്രതുഃ-ശ്രുത്യക്തമായ അഗ്നിഷ്ടോമാദിയാഗങ്ങാം, @ो20 ०620८ (തന്നെ). 00908 = 

സ് മൃതിയില് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചയജ്ഞാദികഠം, അഹം-ഞാന്. സ്വധാടപിതൃക്ക 
ളെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രാഭദ്ധാദികഠം, അഹംട-ഞാന്. ഓഷധം-ഓഷധങ്ങാം (മരു 
ന്നുകാം), അല്ലെങ്കില്, ഓഷധി © 1212000 അന്നം, അഹം-ഞാന്. മ൯$--വേദമന്രങ്ങാം, 
അഹം--ഞാ൯. ആജ്യം--നെയ്യ മുതലായ ഹോമ്ദ്രവ്യങ്ങഠം, അഹം--ഞാന്, അഗ്നിഃ-ആഹവ 

# (ശ്ര) “വാസുദേവഃ സവ്വമിതി? എന്നിങ്ങിനെ സവ്വാത്മദശനമാകുന്ന ജ്ഞാനം, അതാക 
ന്ന യജ്ഞം ജ്ഞാനയജ്ഞം. 
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നീയാദി അഗ്നി, അഹം--ഞാന്. ഹുതം--ഹോമവും (ഹവനക്രിയയും), അഹം ഏവഞാന് 

തന്നെ. 

വേദോക്തമായ അഗ്നിഷ്ടോമാദികളും, സ്മാത്തമായ പഞ്ചമഹായജ്ഞാദി 
3) 5) ് | 5) 

കളും, പിതൃക്കളെ കൂ.ദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രാദ്ധാദികളും, ഓഷധികളില്ന 

ന്നുണ്ടാകുന്ന അന്നവും (അല്ലെങ്കില് ചഓഷധവും), പേടമന്ത്രങ്ങടൂം, നെയ്യു മുത 

2 9) 2 ലായ ഫഹോമ്ദ്രവ്യങ്ങളും, അഗ്നിയും, ഹോമവും, ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 
( ) 

(ശം_ഭാ) ക്രതുഃ-ശ്രൌതമായ കമ്മഭേദം യജ്ഞഃടസ്കാത്തമായത് ; സ്വ 
5 ;) 

ധാ..പിതൃക്കറംക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന അന്നം; ഓഷധം-സകലപ്രാണികള്ടം 8 

) ॥ | ) ാശബ്ദത്തി 289) 98019 അരി, യവം, മുതലായ ധാന്യങ്ങഥം; അല്ലെ ല്, സ്വധാശബ്മൂത്ത 

ന്നു സവ്യപ്രാണികളും ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നമെന്നും, ഓഷധശബ്ലൃത്തിന്നു പ്യാധിയെ 
ടി) + | ) 

ശമിപ്പിക്കുന്ന മരുന്ന്” എന്നും. അത്ഥം കല്പിക്കാം മന്ത്രഃ-പിതൃക്കൊക്കും ദേവ 
¶ 5) ലി] 1) (८ ८/2 ര ന്മാക്ടം ഹവിസ്റ്റിനെ കൊടുക്കുമ്വോഠം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന മന്ത്രവിശേഷംഃ ४ 

5) 3 
४ 

ഗ്നിഃയാതൊന്നില് ഹോമംചെയ്യുപ്പെടുന്നപോ ആ അഗ്നി; ആജ്യം-ഹവിസ്സ്സ 9 

ഹുതം-ഹവഠനകമ്മം; ഇവയെല്ലാം ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 

[ശ_സ] :യത്തദദ്രേശ്യം, തദരൂപമനാമയം; ദിവ്യ്യോ ഹ്ൃമുത്തഃ പുരുഷഃ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 

ശ്രുതിവാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു പരബ്രദ്മത്തിന്നു നാമരൂപാദ്യഭാവമാണല്ലോ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത്'. 

അപ്പോം പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രാദികളിലും ശിവാടദികളിലും എന്നപോ 

ലെ ബ്രശ്മബുദ്ധിയോടുകൂടി നാമരൂപാദിശുൂന്യനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഉപാസന യുക്തമായി ഭവി 

ക്കുന്നത് __ സമാധാനം __ഇന്ദരോ മായാഭിഃ പുരുത്രപ ९292 & 2) => 29 മായകളെക്കൊണ്ടു ബഹുരു 

പനായി ഭവിക്കുന്നു. = ९2०९90० തു പ്രകൃതിം വിദ്യാന്മായിനം തു മഹേശ്വരംടപ്രകൃതിയെ മായയായും 

മഹേശ്വരനെ മായാവിയായുമറിഞ്ഞാലും?; തസ്യാവയപ്ഭതൈസ്തൂ വ്യാഴം സവ്ൃമിദം ८७४0४ 19 

1९201593 9 8 99996 ഈ ജഗത്താസകലം വ്യയാപിച്ചിരിക്കുന്നു.” 

“ഏകം സല് വിപ്രാ ബഹുധാ വടന്തിടസത്ത്' ഒന്നേയുള്ളു; പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പല 

വിധമായി പറയുന്നു”; എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതികളെക്കൊണ്ടു പരബ്രഹ്മമായി രിക്കുന്ന എനിക്കു മാ 

യയോടുകൂടിയാണ് സവിശേഷത്വവും സാവ്വാത്മ്യവും പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാല് ഇ 

നദ്്രദികളും ശിവാദികളും ക്രതുയജ്ഞമന്ത്രാദികളും ജഗത്താസകലംതന്നേയും ഞാ൯തന്നെ എന്നു പറ 

ഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്െറ വിശ്വതോമുഖത്വത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്നു__അഹമിതി. 

ക്രതുഃ-ആധാനം മുതല് അശ്വമേധംവരേയുള്ള ശ്രുത്യുക്തമായ യാഗം__“ഏവ്കാരം അദ്ധി 

തീയാത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്'. അത് എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും യോജിപ്പിക്കണം. യ 

ജ്ഞഃ_പാസനം മുതല് ഈശാനബല്യന്തമുള്ള സ്മാത്തകമ്മം; അംഗികളായിരിക്കുന്ന ക്രതുയജ്ഞങ്ങ 

2०6 ബ്രഹ്മത്വം കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് തദംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേവതായജമാനാഭികഠംക്കും ७120 

ത്വം കല്ലിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. സ്വധാടപിതൃക്കഠംക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാവ്വണ 

ശ്രാഭ്ധാദികഠം സ്വധാ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കഓഷധംട്ടെപ്രാണികറം ഭക്ഷിക്കുന്ന വ്രീഹ്യഠദ്യേഷ 

ധികളില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന അന്നം__ഭോജ്യത്തിന്നു ബ്രശ്മത്വമുള്ളപ്പോഥം ഭോകത്രാദികംക്കും ബ്രമ്മ 

ത്വം സിദ്ധമാകുന്നു; മന്ത്രഃ-:സ്വാഹാ എന്നോ സ്വധാ എന്നോ അവസാനമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുകൊ 

ണ്ടാണ് ദേവതകഠംക്കും പിതൃക്കാംക്കും ഹവിസ്റ്റ് നല്ലപ്പെടുന്നത് അതു മന്ത്രം; ആജ്യം-ചരുപുരോ 

ഡാശാദി; അഗ്നിഃഹോമിക്കുവാനുള്ള അഗ്നി; ഹുതം-ഹവനക്രിയ; ഇവയെല്ലാം ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 

അതിന്നും പുറമെ 
റ 

൧൭. പിതാഹമസ്ൃ ഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ 

വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ജൂക്ലാമ യജുരേവ ച. 
(൭ 



ग ല് ള് 
൨പ൬ ശ്രീമല്ഭ്ഗവല്ഗിത 

അസ്യ) ജഗതഃം:ഈ ജഗത്തിന്ന്', പിതാ1ടപിതാവും, മാതാ3-മാതാവും, പിതാമഹഃ3-: 

പിതാമഹനും, ധാതാ്-കമ്മഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നവനും, 613} ०5= 92010609 {65 97 2107 

വും, പ്വിത്രം6ടശുഭ്ധിയെ ചെയ്യുന്നതും (പ്രായശ്ചിത്താത്മകമായതും), = @0०5,0087= © 19701 

വും, €९&ॐ=९& &८2.180.०) സാമടസാമവേദവും, = 0०४ ०1800 2962131०, അഹം ഏവട- - 

ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 

ഈ ജഗത്തിന്നു പിതാവും, മാതാവും. പിതാമഹനും, ധാതാവുയം., അറി 

യപ്പെടേണ്ട വസ്ത്രവും, പരിശുദ്ധവസ്തരവും, പ്രണവവും, ജൂഗ്വേദവും, സാമവേദ 

വും, യജുവ്വേദവും, ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ധാതാ.-പ്രാണികഠംക്കു കമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ കൊടുക്കു 
0120109. പപിത്രംപാവനം. [വേദ്യം-(പേദിതവ്യം) അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തൂ__ 

<] റി 
ബ്രഹ്മം. , ബ്രഹ്മം പേദിതവ്യമായിരിക്കെ, വേദനസാധനം ഓാംകാരമാകുന്നു. 

ചേകാരംകൊണ്ട് അഥവ്വപേദത്തേയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു..] 

അതിന്നും പറമെ__ 

൧൮. ഗതിഭത്താ പ്രദഃ സാക്ഷി നിീവാസഃ ശരണം സുഹൃല് 
പ്രഭവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയയം. 

ഗതിഃ9-പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടവനും (ഫലവും), ഭത്താ10--പോഷണത്തെ ചെയ്യുന്നവ 

നും, പ്രഃ--നിയാമകനും (നിയന്താവും), സാക്ഷി-സാക്ഷിയും (ശുഭാശുഭങ്ങളുടെ ദൂഷ്ടാവും)ം 

0; 01000811 20619 {15 21० (ഭോഗസ്ഥാനവും), ശരണംടരക്ഷകനും, സുഹൃല്ടഹിതത്തെ ചെ 

2110102०, പ്രഭവഃ12-:സൃഷ്ട്ികത്താവും, പ്രലയഃടസംഹാരകത്താവും, സ്ഥാനം13-ആധാര 

വുംം നിധാനം14ടപ്രലയസ്ഥാനവും, അവ്യയം ബിജം1ടനാശമില്പാത്ത കാരണവും, (അഹം 

ഏവ)ടഞാ൯തന്നെ. 

[ശ_സ്വ 1 “€മായാശബ്ളം ७०2) ബ്രഹ്മണോവ്ൃക്തംം അവ്വൃയക്താന്മഹാ൯, മഹതോഹംകാര3 അഹം 

കാരാൽ പഞ്ച തന്മാത്രാണി? എന്ന ശ്രുതിവാക്ൃപ്രകാരം ഈ ആകാശാടിപ്രപഞ്ചത്തി 

ന്െറ & 029 __ (2०96). 

< അവ്ൃക്തം__അപരമായിരിക്കുന്ന വ്രകൃതി. 

3 അക്ഷരം എന്നു പറയപ്പെടുന്നവനും മായയാകുന്ന ഉപാധിയോടുകൂടിയവനുമായ ഈ 

ശ്വരന്൯. 

4 പോഷ്ിപ്പിക്കന്നവന്. 

2 ശബ്ദസ്പശരൂപാദിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു വേദ്ദ്യവസ്തുവാണുള്ളത്' അതെല്ലാം 

(ഞാ൯തന്നെ.) 

6 തുഭ്ധിചെയ്യുന്ന യാവചില (സൂഷ്യന്ം അഗ്നിം വായു മുതലായ) വസ്തക്കളാണുള്ളത്' അവ 

യെല്ലാം (ഞാന്തന്നെ) 

ध പരാവരരൂപമായിരിക്കുന്ന 0०2 } 900 വാചകം. 

6 € ച്കാരംകൊണ്ട്' @2। 00160189 ഇതിഹാസപുരാണാടികഠം എന്നിവയേയും ഗ്രഹിക്കേ 

ണ്ടതാകുന്നു. 

റു കമ്മം കൊണ്ടെ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നതു ഗതി__സ്വശ്ശാദികമ്മഫലം__അതും ഞാന്തന്നെ. 

10 ജഗത്തിനെ ഭരിക്കുസവനും ഞാന്തന്നെ. 

11 പ്രാണികളുടെ വാസസ്ഥാനമായ ഭൂമിയും ഞാന്തന്നെ. 

1: സവ്വജഗല്സൃഷ്ടിക്കു കാരണ്ഭൂതനും ഞാന്തന്നെ. 

19 സ്ഥിതികാരണവും ഞാന്തന്നെ. 
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ह 9) 

പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടവനും, പോഷണകത്താവും, നിയാമകനും, സാക്ഷ 
൨ | 9 ള് 

5] 1) 3) ച ) ॥ യും ഇരിപ്പിടവും, രക്ഷകനും. ഹിതത്തെ ചെയ്യുന്നവനും, സ്ൃഷ്ടരികത്താവും, 
4 8) സംഹാരകത്താവും, ആധാരവും, പ്രലയസ്ഥാനവും. നാശമില്ലാത്ത കാരണവും 

ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഗതിഃ-.കമ്മഫലം ഭത്താ-പോഷക൯; പ്രഭഃ-സ്വാമി; സാ 

ക്ഷീ_പ്രാണികളാല് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ചെയ്യുപ്പെടാത്തതുമായ കമ്മങ്ങറാക്കു സാ 
ക്മിയായവ൯ നിവാസഃ_സകലപ്രാണികറംക്കും വാസസ്ഥാനം; ശരണം-എ 

ന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആത്തന്മാരുടെ ദുഃഖത്തെ കളയുന്നപ൯; സുഹൃുല്.പ്രത്യ 

പകാരത്തെ ഇകച്ചൂിക്കാതെ ഉപകാരം ചെയ്ുന്നപന൯ു പ്രഭവഃ-ജഗത്തിനെറ 

ഉല്പത്തി; പ്രലയഃം(ജഗത്ത”) യാതൊന്നിങ്കല് പ്രകഷേണ ലയിക്കുന്നുവോ അ 

ത്; സ്ഥാനം-ആധാരം; നിധാനം-നിക്ഷേപം._കാലാന്തരത്തില് ജീവികറം 

ക്കു ഭോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് ; ബീജം-പ്രരോഹകാരണം__വളൂരുക എന്ന ധമ്മത്തോ 

ടുകൂടിയ സകലത്തിന്നും വളരുവാനുള്ള കാരണം; അവ്യയം-സംസാരം നില 

നിലൂ്ഛന്നതുവരെയുള്ളത് ; യാതൊന്നും ബിജം കൂടാതെ വളരുന്നില്ല. എന്നാല് 

വളച്ച എന്നും കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു ബിജം എന്നും നശിക്കാതെയിരിക്കുന്നു 

വെന്നറിയപ്പെടുന്നു. 

അതിന്നും ० 1060. - 

൧൯. തപാമ്യഹമഹം ०1०१० നിഥഹ് ണാമൃയല്സ്തജാമി 9.1 

അമൂതം ചൈവ മൂതൃശ്ച സദസച്ചാഹമജ്ജുന. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, അഹം-ഞാന്, തപാമിടആദിതൃനായി ഭവി 

~` വേനല്ല്രാലത്തു ജഗത്തിന്ന് ഉഷ്ണുത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അഹംടഞാന്, വഷം-വഷകാലത്തു 

മഴയെ, ഉല്സ്പജാമി പെയ്യിക്കുന്നു. നിഗൃഹ് ണാമി ചട(ചില സമയത്ത) മഴപെയ്യിക്കാതെ 

തടുക്കുന്നു. അമൃതം ച-ജീവനവും (ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും), മുത്യൂ$ ചാനാശഹേതുവും, സല് 

ചടസ്ഥൂലവും (കാണപ്പെടുന്നതും), അസല് (21) 0४ ०१० (കാണപ്പ്ടാത്തതും), അഹം 

ഏവ--ഞാ൯തന്നെ. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഞാന് സ്മൂയൂനായി ഭവിച്ചു ജഗത്തിന്ന് ഉഷ്ണുത്തെ 

ഉണ്ടാക്കുന്നു. വൃഷ്ടികാലത്തു മഴ പെയ്യിക്കുകയും (ചില കാലത്തു) പെയ്യിപ്പിക്കാ 

തെ തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജിവനവും. നാശഹേതുവും. സ്ഥൃലവും, സൂക്ഷ്മവും, 

ഞാന്തന്നെയാകുന്നു. (ഇതെല്ലാം ഞാ൯തന്നെയെന്നറിഞ്ഞു ബഹുപ്രകാര 

ത്തില് എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നുവെന്നു മു൯ശ്ശോകത്തോട് അന്വയിക്കേണ്ടതാ 

കുന്നു. 

[ശ_സ] 14 കായ്യുകാരണപ്രപഞ്ചത്തിന്നധിഷ്ഠാനവും ഞാന്തന്നെ. 

15 അവ്യാകൂതമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന നാശരഹിതമായ ജഗല്ബിജവും ഞാന്തന്നെ. ജഗല് 

ബിജം ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലാതെ മറെറാന്നു കൊണ്ടും നാശത്തെ പ്രാപിക്കാത്തതിനാലാണ് 

അവ്യയം എന്ന വിശേഷണം. 
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(ശം_ഭാ) ഞാ൯ ആടിത്യനായി ഭവിച്ചു” 2 &‰9@ोठ ഉണ്ടാക്കുന്നു; ചില 
രശ്മികളെക്കൊണ്ട്? ഞാന് മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. മഴപെയ്യിച്ചതിനെറശേഷം പി 
ന്നെ എട്ടു മാസം ഞാന൯ വേറെ ചില രശ്മികളെക്കൊണ്ട് അവയെ വീണ്ടും ഗ്ര 
ഹിക്കുന്നു. വഷകാലത്തു പിന്നേഷും മഴപെയ്യിക്കുന്നു. ഞാ൯ ഭേവന്മാക്കാ ആ 
മൃതവും മനുഷ്യൃക്കു മൃതയവുമാകുന്നു. ഹേ അജ്ജൂന, ഞാ൯ സത്തും അസത്തും 
ആകുന്നു. സര..സ്ൃക്ഷ്മുമായ കാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച്” അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥൃ 
ലമായ തല്കായ്യും എന്നത്ഥം. അസല്_അതിനെം വിപരിതം__സ്മക്ഷ്യാവ 
സ്ഥ എന്നു താല്പയ്യും. ഇവിടെ അസല് എന്ന പദംകൊണ്ടു ഭഗവാന് തീ 
ഒര ഇല്ലാത്തത്. എന്നത്ഥം ധരിച്ചുകൂട. അപ്രകാരംതന്നെ കായയും സത്തായും. 
(2 ളളതായും) തല്കാരണം അസത്തായും (ഇല്ലാത്തതായും) ९०९) {9029 പാടി 
क: ഇപ്രകാരം യാതൊരു ജ്ഞാനവിത്തുക്കം മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം ഏകത്വ 
പൃഥക്ത്വാദിപിജ്ഞാനുമായിരിക്കുനന യജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് എന്നെ പൃജിക്കുന്ന 
വരായി ഉപാസിക്കുന്നുപോ അപര് തങ്ങ ളുടെ വിജ്ഞാനത്തിനെറ അവസ്ഥ 
പോലെ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. # 

എന്നാല് വിഷയസുഖങ്ങളില് ഇച്ചുയുള്ള അജ്ഞന്മാരാകട്ടെ__ 
०-0. ത്രൈവിദ്യാ മാം സോമപാഃ പൃതപാപാ 

യജ്ൈഞരിഷ്ടവാ സ്വഗ്രുതിം പ്രാത്ഥയന്തേ 
തേ പുണ്ടയമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോക_ 
മശൃന്തി ദിപ്യാ൯ ദിവി ദേവഭോഗാ൯. 

ത്രൈവിദ്മ്യാഃ1 ജക, സാമം, യജ്ൂസ്സ് എന്ന മൂന്നു വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവര് (വേ 
ദത്രയോക്തകമ്മപരന്മാര്), യജൈഞടവേടത്ൂരയവിഹിതങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട്', 
മാം2--എന്നെ, ഇഷ്ട്വാടനല്പവണ്ണം പൃജിച്ച്, സോമപാടടയഇ്ഞശേഷമുളഒള സോമത്തെ 
പാനംചെയ്തുവരായി, പൃതപാപാഃ (0070 £} = അതുകൊണ്ടുതന്നെ കലൂഷരഹിതന്മാരായിട്ട്', 
സ്വഗ്ലതിംടസ്വഗ്ഗലോകപ്രാഫ്യിയെ, പ്രാതഥയന്തേടപ്പാത്ഥിക്കുന്നു (അപേക്ഷിക്കുന്നു. തേ 
അവര്, പുണ്ട്യംപുണ്ട)ഫലമാകുന്ന, സുരേന്ദ്രലോകംടസ്വഗ്ഗലോകത്തെ, ആസാട്ടയ-:പ്രാപി 
ച്ച്, ദിവിടസ്വഗ്ുത്തില്, ദിവ്യാന്- ഉത്തമമായ, ടേവഭോഗാന൯ം:ദേവന്മാരുടെ ഭോഗങ്ങളെ;, 
അശുന്തി-അനുഭവിക്കുന്നു. 

ജക, യജുസ്സ്, സാമം, എന്ന മൂന്നു വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവര് പേദത്ര 
യവിഹിതങ്ങള്കായ യജ്ഞങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് എനൊ പൃജിച്ചിട്ട യജ്ഞശേഷമുള്ള ത... ~ 

നെമ പം പിിനളത്തു തി # ിരിക്കന ॥ ह റ 

പ്രാ ര റ കായ്യരൂപമാ ന വ്രപഞ്ച % ८... പപാപിച്ച് ५५ യ: ഈ പ്രപഞ്ചം സല് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
അവ്വൃയക്തമായ രിക്കുന്ന തരകാരണം അസല് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. “അസല് എന്ന വ്ദംകൊണ്ടു 
ഭഗവത്തത്ത്വത്തിന്ന് അത്യയന്താഭാവത്തെ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു വെന്നു പറവാന് പാടില്ല. അങ്ങിനെയം 

ട്, 

ണെങ്കില് ശ്രുന്പൃവാദത്തെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരും. കാരണം അസത്താണെന്നു പറവാനും പാടില്ല. ( 

०900 79009 അഭാവത്തില്നിന്നു ഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാന് പാടില്ല. ശ്രുതി ഇങ്ങിനെ പറയു ന൬൯൩_“അസത്തില്നിന്നു സത്ത് എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു? (ഛാ. ഉ. ൬.) 
(ശ്രീ) 1 മുന്നു വേദങ്ങളെ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നവര്, അല്ലെങ്കില്, അറിയുന്നവര് മുന്നു വേദങ്ങളില് 

വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുനനവ൪. 
2 എന്െറ രൂപം ദേവതാന്തരമായിരിക്കുന്നുവെന്നറിയാതെ ഇന്ദ്രാദിതൂപേണതന്നെ എന്നെ. 



സ്വാം അധ്യായം ൨൮൯ 

സോമത്തെ പാനംചെയ്കുവരായി അതിനാല്തന്നെ കല്ൂഷരഹിതന്മാരായിട്ടു. 
സ്വഗ്ലലോകപ്രാഫ്ലിയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവര് പുണ്യഫലരൂപമായ സ്റ്റു 
ലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് അവിടെ (സ്വഗ്ശത്തിങ്കല്) ഉത്തമമായ ദേവഭോഗങ്ങളെ; 

അനുഭവിക്കുന്നു. ॥ 

(ശംഭാ) ജക, യജുസ്സ് , സാമം, എന്ന മൂന്നു 60183०2. അറിയുന്ന 

 യാജ്ഞികന്മാര് (ചപേദവിത്തുകഠം) അഗ്നിഷ്ടോമാദിയജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു വസ്വാ: 

ദിദേഖതാരൂപനായിരിക്കുന്ന എന്നെ നല്ലവണ്ണം പൃഴിച്ചിട്ടു യജ്ഞശേഷം സോ 
മത്തെ പാനംചെയ്തുവരായി അതിനാല്തന്നെ പാപരഹിതന്മാരായിട്ടു സ്വഗ്ഗു, 
ലോകഗമനത്തെ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. അവര് പുണ്യഫലമാകുന ശതക്രതുസ്ഥാന 

ത്തെ പ്രാപിച്ച് അവിടെ (അപ്പാകൃതമായ) ദേപഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

൨.൧. തേ തം ഭൂക്ത്വാ സ്വഗ്ഗലോകം വിശാലം 

ക്ഷിണേ പുണ്യ മത്ത്യലോകം വിശന്തി 

ഏവം ത്രയിധമ്മമനുപ്രപന്നാ 

ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ. 

തേടഅവര് (സ്വഗ്ഗുകാമന്മാര്), വിശാലംടവിസ്താരമായ (വിപുലമായ), തം സ്വ 

ഗുലോകം-ആ സ്വഗ്ഗലോകത്തെ (സ്വഗ്ുലോകസുഖത്തെ], ഉക്ത്വാ- അനുഭവിച്ച്”, ०0610} 

ക്ഷീണേ (സത)-:പുണ്ദയം നശിച്ചതിനന്െറശേഷം, മത്തൃയലോകം-മനുഷ്യലോകത്തെ, വിശ 

ന്തിടപ്രാപിക്കുന്ന. ഏവംപിന്നേയും ഇങ്ങിനെതന്നെ, തൃയീധമ്മം-വേടതരയവിഹിതമായ: 

ധമ്മത്തെ, അനുപ്രപന്നാഃട-അനുസരിച്ചവരായിം കാമകാമാഃച-ഭോഗങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നവ. 

0०९15, ഗതാഗതം-ജനനമരണത്തെ, ലഭന്തേടപ്രാപിക്കുന്നു. . 

അവര് വിസ്മാരമായ ആ സ്വഗ്ഗലോകത്തെ അനുഭവിച്ചു പുണ്യം ` 02 

ശിച്ചുതിനന്െറശേഷം മനുഷ്യലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നേയുമിങ്ങിനെത. 
ന്നെ വേദത്രയവിഹിതമായ ധമ്മത്തെ അനുസരിച്ചവരായി ഭോഗങ്ങളെ ഇച്ചി 
ക്കുന്നവരായിട്ട ജനനമരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) തൂരയിധമ്മം--കേവലവൈദികമായ കമ്മം. അതിനെ അനു 
ഷ്ടിക്കുന്നപര് ജനനമരണത്തെ പ്രാപിക്കു ന്നതല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര പ്യം ഒരിക്കലും. 
അവക്കു സിഭ്ധിക്കുകയില്ലെന്നത്ഥം. 

എന്നാല് നിഷ്ടരാമന്മാരായ സമൃശ്ശികഠം__ 

൨൨. അനയന്യ്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പയ്യൂപാസതേ 

തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. 

യേ ജനാഃടയാതൊരു ജനങ്ങഠം, അനന്യ്യാഃ--അന്യദേവതകളെ ഉപാസിക്കാതെം, 

മാം-എന്നെത്തന്നെ, ചിന്തയന്തഃടചിന്തിക്കുന്നവരായി, പയ്യപാസതേടഇടവിടാതെ ഉപാ 

व തി 
ള്ളത്. അല്ലാതെ ശമമല്ലം ദമമല്പം 0७02०0८ ०१०3 ജ്ഞാനവുമല്ല, ഈശ്വരനുമല്പം, എന്നുള്ള നിശ്ച 

യത്തെ അനുസരിച്ചു കേവലകമ്മൈകനിഷ്ഠന്മാരായി ഭൌമമായും, ദിവ്യയമായുമുള്ള വിഷയങ്ങളെ, ഇ 

ച്ചി ക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന__വിഷയഭോഗലയമ്പടന്മാരായിരിക്കുന്ന__മിമാംസകന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരാ. 
ണെങ്കിലും; ഗതാഗതം ലഭന്തേട-ജനനമരണമാകുന്ന പ്രവാഹത്തില് കിടന്നു മുങ്ങുന്നു. 



ˆ 

൨൯൧ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

സിക്കുന്നുവോ, നിത്യാഭിയുക്താനാം-എപ്പോഴും എന്െറ നിഷ്ടയിലിരിക്കുന്ന, തേഷാംടഅ 

വരുടെ, യോഗക്ഷേമംടയോഗക്ഷേമത്തെ (യോഗം-ധനാദിലാഭം, ക്ഷേമം--തത്പാലനം, 

അല്ലെങ്കില് മോക്ഷം), അഹം--ഞാന്, വഹാമിടവഹിക്കുന്നു (പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു). 

യാതൊരു ജനങ്ങളാണ് അമ്മദേവതകളെ ഉ:പാസിക്കാതെ എന്നെ 

ത്തന്നെ ചിന്തിക്കുനനപരായി ഇടവിടാതെ ഉപാസിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എ 

നെറ നിഷ്ടയിലിരിക്കുന്ന അവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാന് വഹിക്കുന്നു. (അ 

വര് പ്രാത്ഥിച്ചില്ലെങിലും അവരുടെ യോഗക്കഷേമത്തെ ഞാ൯ വഹിക്കുന്നുവെ 

ന്നത്ഥം.?) 

(ശം_ ഭാ) യാതൊരു സന്പ്യാസികറം പരനായും ദേവനായും നാരായണ 

ഠായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ പേറെ എനാ ഭാവനകൂടാതെ സ്വാത്മാവെന്നപോലെ 

ചിന്തിക്കുന്നപരായി നിത്യ © ഉപാസിക്കുന്നുപോ & പരമാത്ഥദശികളും സദാ എ 

നെറ നിഷ്ടയിലിരിക്കുന്നപരുമായ അവരുടെ യോഗത്തേയും (ടപ്രാപിക്കാത്ത 

വസ്തരവിനെറ പ്രാപ്പിയേയും) ക്ഷേമത്തേയും (-പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെറ രക് 

ണത്തേയും) രണ്ടിനേയും ഞാന് വഹിക്കുന്നു. (എന്നുവെച്ചാല്, അവക്കു വേ 

ണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളെ ഞാന് സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കുകയും, അവയെ രക്ഷിച്ചുകൊടുക്കു 

കയും ചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം.) “സ ച മമ പ്രിയഃ-.അവ൯ എനിക്കു പ്രിയനാകു 

ന്നു (8. ഗീ. അ. 5). ശ്ര്ോ. ൧൭ ജ്ഞാനീ ത്വാത്തമൈവ മേ മതം-ജ്ഞാനിഷായ 

0100 ഞാ൯തന്നെയാകുനുവെന്നാണ് എന്െറ അഭിപ്രായം? (ഭ. ഗീ. അ. ൮. 

(22. ൧൮) എന്നു ഭഗവാന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല് അങ്ങിനെയുള്ള ജ്ഞാനി 

കം എന്െറ ആത്മാവിന്നു തുല്യന്മാരാകുന്നു. അവര് എനിക്കു പ്രിയന്മാരുമാ 
കുന്നു. 

പുവ്യപക്ഷം__അന്യയഭക്തന്മാരുടെ യോഗക്ഷേമത്തേയും ഭഗവാ൯തനെ 

യാണല്ലോ വഹിക്കുന്നത് ? 

സമാധാനം__ശരിതന്നെ. നിസ്സംശയമായി അദ്ദേഹംതന്നെ വഹിക്കു 

ന്നു. എന്നാല് ഈ വിശേഷമുണ്ട്. അന്യഭക്തന്മാര് അവരുടെ യോഗക്ഷേമ 

ത്തിന്നായിക്കൊണ്ട് അവരപര്തന്നെ പ്രയത്നം പെയ്യുന്നു. എന്നാല് തങ്ങ 

ളില്നിന്നു ഭിന്നമായി യാതൊന്നമില്ലെന്നു കാണുന്നവര് (അഈന്യദശികറം) 

ആത്മാത്ഥം യോഗക്ഷേമത്തിന്നായി യത്നം ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ജീപിതത്തി 

ലാകട്ടേ മരണത്തിലാകട്ടേ സക്തന്മാരാകുന്നില്പ (ആത്മാവിന്നു ബന്ധമുണ്ടാക്കി 

ത്തിക്കുന്നില്ല). അവര് കേവലം ഭഗവച്ഛുരണന്മാരതന്നെയാകുന്നു. അതിനാല് 

ഭഗവാ൯തന്നെ അവരുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ വഹിക്കുന്നു. 
[ശ_സി] ഇങ്ങിനെ അനിശ്വരവാദികളും ക. മ്മൈകശരണന്മാരും ബാഹ്യമായ ജ്ഞാനത്തോ 

(] $] ॥ റി നി (] ധ 1] श + 

ടുകൂടിയവരും കാമികളുമായവരുടെ ഗതിയെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ട്' ഇപ്പോം ഇവിടെ നിദ്ദ്വന്ദ്വന്മാരും 

നിതൃസത്ത്വസ്ഥന്മാരും നിയ്യോഗക്ഷേമന്മാരും ആത്മവാന്മാരും നിരഹംകാരന്മാരും നിമ്മമന്മാരും മദേ 

കശരണന്മാരുമായ ബ്രശ്മവിത്തുക്കളുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ ഞാന്തന്നെയാണ്” വഹിക്കുന്നതെന്നു പറ 

യുന്നു__അനന്യ്യാ ഇതിം 

റ്റ ( റ] 
& (ആ) സകലദിക്കിലും അനവച്ചമിന്നമായി കാണുന്നുവോ 



വപ 
൯൨൧൦ അധ്യായം ൨൯൧. 

അനന്യാഃട-അഹംബുങ്ധിക്കും ഇദംബുദ്ധിക്കം മദ്ൃയതിരിക്തമായി അന്യവിഷയമില്ലാത്തവ൪ 

__സദാ അടദ്വൈതദശനനികഷ്ടന്മാർ എന്നത്ഥം. യേ ജനാടടയാതൊരു യതികറം; മാംടനിവ്വിശേഷ 

നും നിത്യാനന്ദൈകരസനും പരബ്രഷ്മവുമായിരിക്കുന്ന എന്നെതന്നെ; ചിന്തയന്തഃ-ബഹിഭാഗത്തും: 

അന്തഭാഗത്തും ഒരേ വൃത്തിയോടുകൂടി പിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതെ “ഇതാസകലവും ഞൊനും ബ്രഹ്മംത. 

ന്നെയാകുന്നു? എന്നു വിചാരിക്കുന്നവരായി;ഃ പരയുൂപാസതേടതന്നേയും മററാസകലത്തേയും സവ്വദാ. 

ബ്രമമാത്രമായി ദശിക്കുന്നുവോ; തേഷാം നിയ്യ്യാഭിയുക്താനാംടനിരന്തരസമാഹിതചിത്തന്മാരായിരി. 

ക്കന്ന ആ ബ്രഷ്മവിത്തുക്കളുടെ; യോഗക്ഷേമം വഹാമിടയോഗക്ഷേമത്തെ ഞാന് വഹിക്കുന്നു. യോ: 

८० = ७०७११०० 2०९0 രിക്കുന്ന അപേക്ഷിതവസ്തുവിന്െറ പ്രാപണം; ക്ഷേമംടസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നതി 

ന്െറ പരിപാലനം. അല്ലെങ്കില്, യോഗംടനിരന്തരബ്രദ്മനിഷ്ഠു ക്ഷേമം-ആധ്യാത്മികാഭ്ുപദ്രവ. 

ങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിച്ചേദമില്ലായ്. അതു രണ്ടും ഞാന് സവ്വഭറ ചെയ്യുന്നു വെന്നത്ഥം. 

അന്ൃദേവതകളും അങ്ങുതന്നെയാണെങ്കില് തത്അക്തന്മാരും അങ്ങേത്തന്നെയാണല്ലോ ഭ: 

ജിക്കുന്നത്' എന്ന് (അജ്ജുനന്) ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. അതിന്നു സമാധാനം ഭഗവാന്തന്നെ പ. 

റയുന്നു__ 

ശരിതന്നെ__ 

൨൩. യേപ്യയന്യദേഖതാ ഭക്താ യജന്തേ ശ്രഭ്ധയാന്വിതാഃ 
1.) | 

തേപി മാമേവ കൌന്തേയ യജന്ത്യവിധിപൃൂവകം. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ അജ്ജുന, യേ അപിടയാതൊരു, ഭക്താഃ-ഭക്തന്മാര്ം, 

ശ്രദ്ധയാ അന്വിതാടടശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയവരായി, അന്യദേവതാഃട(ഇന്ദ്രാദിരൂപമായിരിക്കു 

൬) അന്യയദേവതകളെ, യജന്തേ-ആരാധിക്കുന്നുവോ, തേ അപിടഅവരുംം അവിധിപൃവ 
[] 1] റി 2 0 കംഷട((മോക്ഷത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതായ) വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ, മാം ഏവ-എന്നെത്തന്നെ.. 

യജന്തി- ആരാധിക്കുന്നു. - 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യാതൊരു ഭക്തന്മാരാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരാ 

യി അന്യദേപതകളെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരും വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ എ 
5} 

ന്നെത്തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. (മോക്ഷത്തെ പ്രാപിപ്പ്റീക്കുന്ന 0116) 
4 । ച്ചു 

യെ അനുസരിക്കാതെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനാല് അവര് പിന്നേയും ജനന. 

മരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.) 
റു ~) 

(ശം_ഭാ) ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ-.ആസ്തികൃബുദ്ധിയോടുകൂടിയവരായി. അ. 

വിധിപൂയവ്യകം-അജ്ഞാനപൂവ്യകം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

[ശ_സ്വ| “അഹം ക്രതുഃ?....എന്നിങ്ങിനെ *€ക്രതുയജ്ഞമന്ത്രദേവതാദികമായിരിക്കുന്ന സവ്വവും 

' ഞാന്തന്നെ? എന്ന് അങ്ങുതന്നെ അങ്ങയുടെ സാവ്വാത്മ്യത്തെ പ്രതപാടിച്ചു. കാമകാമന്മാരായാലും: 

ഇന്ദ്രാദിദേവതാരൂപനായിരിക്കുന്ന അങ്ങേതന്നെയാണ് അവര് ഉപാസിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയിരി 

ക്കെ അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാര്തന്നെയായി രിക്കുന്ന അവക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യഫലഭ്രംശവും ജന്മാ. 

ദൃനത്ഥപാതവുമുണ്ടാകുന്നത് ?__സമാധാനം_..“സപ്യം ഹ്ലേതല് ബ്രഹ്മ", “സവ്വം ഖല്വിദം ബ്രമ്മ, “ഇ 
29 മിത്രം? ഏകം സല് വിപ്രാ 60122009 വദന്തി”, എന്നുള്ള ശ്രുതിവാക്യങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും, “ഭൂതാനി 

വിഷ്ണൂ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സ്മൃതിവചനങ്ങളെക്കൊണ്ടും സവ്വവും ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്നു പ്രതി പാദി 

ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് . “അഹം ക്രതുഃ” എന്നിങ്ങിനെ എന്െറ സ്വ്വാത്മത്വത്തെ ഞാന്തന്നെ ഡ്രതിപാടി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്. സവ്വദേവാത്മകനായ എന്നെത്തന്നെയാണ്' അവര് ക്രതു മുതലായവയെക്കൊണ്ട് ഉപാ 

സിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ശ്രുതിസ് മൃുതികളേയും ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേയും വിശ്വസിക്കാതെക 
൭ റി റ] {} > സ ॥ ६ ൨ ¦] 0 ഴി] 

918" അവിദ്യാസ്തിതാദിദോഷത്താല് 2471० ബ്രഹ്മമാണെന്നറിയാതെ സ്വദേവതകളിലും മന്ത്രങ്ങ 

വിധ്യൃത്ഥജ്ഞാനംകൂടാതെ. 



ക് 

൨൯൨ ശ്രിമ ന 

ളിലും ഭേദബുദ്ധിയെ പിടാതെയാണ് അവര് എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത് . അതിനാല് അവര് മത്ഭ 

ക്തന്മാരാകുന്നില്ല. അവര് ദേവയാജികളാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവക്കു മുഖയഫലദംശവും 

അനത്ഥപാതവും സംഭവിക്കുന്നു. 

എന്തു കാരണത്താലാണ്” അവര് വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നത്? പറയുന്നു__ 

൨൪. അഹം ഹി സവ്യയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭരേവ ച 

ന തു മാമഭിജാനന്തി തത്ത്വേനാതശ്ച്യവന്തി തേ. 

സവ്വയജ്ഞാനാം-സകലയജഞങ്ങളുടേയും, ഭോക്താ ചട(തത്തദ്ദേവതാരൂപേണ) 

ഭോക്താവും, 0328 ചടസ്വാമിയും (ഫലദാതാവും), അഹം ഏവ ഹിടഞാന്തന്നെയാകുന്നു . 

മാം“അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന എന്നെ, തത്ത്േവേന-പരമാത്ഥമായി, നതു അഭിജാനന്തിട-അ 

വര് അറിയുന്നില്ല. അതഃ--അതുഹേതുവായിട്ട്, തേ-അവര്. ച്ൃയവന്തി1-ഭഷ്ടുന്മാരാകുന്നു 

(പുനരാവ്ൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു.) 

സകലയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവും സ്വാമിയും (ഫലദാതാവും) ഞാ൯ത 

ന്നെയാകുന്നു. എന്നെ അവര് യഥാത്ഥമായി അറിയുന്നില്ല. അതിനാലപര 

പുനരാവ്ൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. (എന്നാല് യാതൊരുത്തരാണ്' സവ്വദേപതക 

14० അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ ദശിച്ചുകൊണ്ട് ഉ പാസിക്കുന്നത' 

അവര് പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നു താല്പയ്യും.) 

(ശം_ഭാ) (വസ്വാദി) ദേപതാരൂപേണ ഞാന് മ്രൌതമായയം സ്ക്രാത്ത 

02902288. സകലയജ്ഞങ്ങറാക്കും ഭോക്താലായും, ആത്മത്വേന (അന്തയ്യാമി 

രൂപേണ) പ്രഭവായുമിരിക്കുന്നുചെന്നതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. :അധിയജ്ഞോ 

ഹമേവാത്ര? (അ. പ. ശ്രോ. ൪.) എന്നതുകൊണ്ടു യജ്ഞത്തിന്നു സ്വാമി ഞാ൯ത 

ന്നെയാണെന്നു പവയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിഗാല് അവര എന്നെ യഥാത്ഥമാ 

യി അദിയുന്നില്ല. അതുഹേതുവായിട്ടതന്നെ അവര് വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ എ 

ന്നെ ആരാധി ചിട്ട യജ്ഞഫലത്തില്നിന്നു ഭൂഷ്യ ന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. (അ 

ജ്ഞാനംനിമിത്തം സകലകമ്മങ്ങളേയും എന്നില് അചപ്ല്രിക്കാത്തതിനാല് അപര് 

സ്വസ്വകമ്മഫലത്തെ അതാതു ലോകത്തില് അനുഭവിച്ചതിനെറശേഷം പുന 

രാവൃത്ത।യെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം.) 

യാതൊരുത്തരാണ്” അന്യൃദേവതമാരില് ഭക്തിയോടുകൂടി വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ (ഭഗവത്ത 

ത്ത്വത്തെ അറിയാതെ) ആരാധന ചെയ്യുന്നത് അവക്കു യാഗഫലം നിശ്ചയമായി സിദ്ധിക്കും. 

എങ്ങിനെ?__ 

൨൫. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേഖാന് പിത്ൃന് യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ. 

ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മദ്്യാജിനോപി മാം. 

[ശ_സ] # “സവ്യം ഖല്വിദം ബ്രമ്മം :ബ്രമാപ്പുൂണം ബ്രഹ്മ ഹവിഃ”, എന്നിങ്ങിനെ ശ്രത്യൂക്തപ്രകാര 

വും ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരവും, യജ്ഞവും. ഭോക്താവുംം യജ്ഞനേതാവും, യജമാന 

നും, യാജകന്മാരും, ചരുപുരോഡാശാദിയും എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. 

അതില്നിന്നന്യമായി വേറെ ഒന്നമില്ല എന്നിങ്ങിനെ യഥാത്ഥമായി__യഥാഭൂതസ്വതൂ 

പമായി__ പരബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന എന്നെ അറിയുന്നില്ല. 

1 എന്െറ തത്ത്വത്തെ അറിയാത്തതിനാരതന്നെ ഭേവതായാജകന്മാരായവര് പരമപുരു 

ഷാത്ഥത്തില്നിന്നു ഭൂംശിക്കുന്നു__ അവര് ഒരിക്കലും മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 



ചു 
ന്പാം അധ്യായം ൨൯൩ 

ദേവവ്വതാട--ദേവതകളെ ഉദ്ദേശിച്ചു വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് (ഇന്ദ്രാദിദേവതക 

ളില് നിയമത്തോടുകൂടിയവര്), ദേവാന് യാന്തിട(അന്തത്തോടുകൂടിയവരായ) ദേവന്മാരെ 

പ്രാപിക്കുന്നു (അതുഹേതുവായിട്ട് അവര് പുനരാവ്ൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു.) പിതൃവ്വതാഃ-പിത 

ക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചു വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നവര് (ശ്രാഭ്ധാടിക്രിയാപരന്മാരായിട്ടള്ളവര്), പി 

തന്പിതൃക്കളെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. ഭൂതേജ്യാ$-വിനായകമാതൃഗണാടികളില് (പൂജചെ 

യ്യന്നവര്), ഭൂതാനിടഭൂതങ്ങളെ, യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. മദ്യാജിനഃ അപി-എന്നാല് എന്നെ 

പൂജിക്കുന്നവര്ം മാം-അക്ഷയനായും പരമാനന്ദസ്വരൂപനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ, യാന്തിട 

പ്രാപിക്കുന്നു. 

ദേവതകളെ ഉദ്ദേശിച്ചു വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നപര് ദേവന്മാരെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു. പിതൃക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചു വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നപര് പിതൃക്കളേ 
९४०; വിനായകാദിഭൂതങ്ങളെ പുജിക്കുന്നപര് ഭൂതങ്ങളേയും, പ്രാപിക്കുന്ന. എ 

ന്നാല് അക്ഷയനായും പരമാനന്ദസ്വരൂപനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ പൃജിക്കു 

ന്നവര് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നപരും അവ 

രില് ഭക്തീയോടുകൂടിയവരുമായവര് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. അഗ്നിഷ്വാത്താ 
ദീപിതൃക്കമെ ഉദ്ദേശിച്ചു വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നപരും ശ്രാഭ്ധാദിക്രിയകളില് 

തല്പരന്മാരും പിതൃഭക്തന്മാരുമായവര് പിതൃക്കളെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങളെ 

പൂജിക്കുന്നപര് വിനായകന്മാര്, മാതൃഗണങ്ങ?ം, ചതുഭഗിനികറം മുതലായവരെ 

പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നെ ഭജിക്കുന്ന വൈഷ്ട്ണുപന്മാർ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കു 

ന്നു. പ്രയത്നം എല്ലാ ദിക്കിലും സമമാണെങ്കിലും ജനങ്ങാം അജ്ഞാനംഹേ 

തുവായിട്ട് എന്നെ ഭജിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് അവര് അല്പഫലത്തെമാത്രം 

സിദ്ധിക്കുന്നപരായി ഭപിക്കുന്നുലെന്നത്ഥം. 
[ശ_സ] മദ്യാജിനഃ അപിടസഗുണബ്രഷ്മമായിരിക്കുന്ന എന്നെ “ആദിത്യ്യോ ബ്രമ്മ”, “മനോ 

ബ്രഹ്മം :സച്യും ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ", എന്നിങ്ങിനെ ഭേദത്തോടും ഭേദംകൂടാതെയും യാതൊരുവര് ഭജിക്കു 

ന്നുവോ അവര് മദ്യാജികളാകുന്നു. മാം യാന്തിട(സഗുണോപാസകന്മാരായാലും) അവര് അച്ചിരാദി 

ക്രമേണ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ “അപി ശബ്ദം നിശഗ്ശൂണമായും പരമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രമ്മ 

ത്തെ എവര് അറിയുന്നുവോ അവക്ക്” ഉല്ക്രമണാഭാവത്തേയും പ്രാപ പുഭാവത്തേയും സുചിപ്പിക്കുന്നു. 

അല്ലെങ്കില് മദ്യാജിനഭടനിഗ്ലോണാപാസകന്മാരും സഗുണോപാസകന്മാരും പരബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന 

എന്നെ സാക്ഷാലായും ക്രമേണയും പ്രാപിക്കുന്നു. മത്ഭാവത്തെ ഭജിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. വിവേകവൈ 
രാഗ്യസംന്യാസശമദമാദിസമ്പത്തികൊണ്ടെം വേദാന്ത ശുവണാദികൊണ്ടും ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും തല്ഫല 

¶ि ി ചൂ ത് ;] റി 

പ്രാഫ്ത്രിയും വളരെ സുലഭമാകുന്നു. അതിലേക്കു ശ്രമവും കുറച്ചുമാത്രം മതി. എസ്സല് നിതൃശ്രമം 

കൊണ്ടു സാധ്യമായും ജപഹോമഉപവാസനസ്തോത്രപാഠാദികളെക്കൊണ്ട്' അതി ദുഷ്ടരമായും, അനവ 

५५३०] ९] ० വേണ്ടതായും, അതിയായ ദേഹാഭ്ധ്വാനത്താല് മാത്രം സാദ്ധ്യമായുമുള്ള ക്രതുയജ്ഞാടി 

(മുമ്പറയപ്പെട്ടവയും പറയപ്പപെടാതെയുള്ളവയുമായ) ക്രിയാവിശേഷങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു യാതൊരു ഫ 

ലമാണ് സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അത്” അലകാലംമാത്രം നിലനില,ന്നതും പിന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നതും 
തി വ क्छ 

പുനജ്ജുന്മത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. അങ്ങിനെയാണെക്കിലും പണ്ഡിതന്മാക്കുംകൂടി ഇവയി 

ലാണ് കാമവും സങ്ഃല്പവും പ്രയത്നവും പ്രവൃത്തിയും കാണപ്പെടുന്നത്. സ്വല്പപരിശ്രമംമാത്രം വേണ്ട 

തും നിതൃഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ജ്ഞാനത്തിലോ ജ്ഞാനശാസ്ത്രുത്തിലോ അവക്കു ശ്രദ്ധ കാണു 

ന്നില്ല. അഹോ ഇതുതന്നെയാണ് ജഗന്മോഹിനിയായ പരമേശ്വരന്െറ മായയെന്നു നാം വിചാരി 
ക്കുന്നു. 

५8 # 



ഴു 
൨൯൪ ശ്രിമത്ഭഗപല്ഗിത 

എന്െറ ഭക്തന്മാക്ക്” അപുനജ്ജന്മലക്ഷണമായ അനന്തഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല 

അവക്ക് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന്നു വളരെ എളപ്പവുമാകുന്നു. എങ്ങിനെ?__ 
തവ 

^ ൨൬. പത്രം പുഷ്ടും ഫചം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. 

തദഹം ഭക്ത്യുപഹ്ൃൃതമശ്മാമി പ്രയതാത്മനഃ. 

യഃടയാതൊരുവന്, ഭകത്യാ--ഭക്തിയോടുകൂടി, പത്രം-തുളസിമുതലായ പത്രത്തെ, 

പുഷ്ടംപുഷ്ുത്തെ, ഫലം-ഫലത്തെ, തോയം-ജലത്തെ, മേ-എനിക്കായിക്കൊണ്ട്', പ്രയ 

കതി--കൊടുക്കുന്നുവോ (നിവേദനംചെയ്യുനുവോ), പ്രയതാത്മനഃ (^) ) ശുദ്ധച്ചിത്ത 

നായും നിഷ്കാമഭക്തനായുമിരിക്കുന്ന അവനെറ, ഭക്ത്യുപഹൃതം-ഭക്തിയോടുകൂടി അവനാല്. 

സമപ്പ്ിതമായിരിക്കുന്ന, തല്--ആ പത്രപുഷ്്രാദിയെ, അഹം--ഞാന്, അശ്യാമിടപ്രീതിയോടു 

കൂടി ഗ്രഹിക്കുന്നു (സ്വീകരിക്കുന്നു. 

യാതൊരുവ൯. തുകസിപത്രംം. പൃഷ്ടം, ഫലം. ജലം ഫഎന്നിവയെമാത്രം 
[ॐ] ) ग) ളൂ 9] 

എനിക്കായിക്കൊണ്ടി അതിഭക്തിയോടുകൂടി നിവേദനംചെയ്യുന്നുപോ ശുഭദ്ധചി 
9 नो ष റി 

ത്തനും നിഷ്ടാമഭക്തനുമായ അവനെറ ഭക്തിപുദ്വം സമപ്പ്രിക്കപ്പെട്ട ആ പത്ര 
| ४ 

പൃഷ്ട്ാദിയെ ഞാ൯ പ്രിതിയോടുകൂടി ഗ്രഹിക്കുന്നു. (വളരെ ധനവ്യയംകൊണ്ടു 
3] १ 

മാത്രം സാധ്യമായ യാഗാദികളെക്കൊണ്ടു ക്ഷുമ്രദേവന്മാക്കുള്ള. പരിതോഷംപോ 
ग ;) ഗു 

ലെ മഹാപിഭൂതിപതിയും പരമേശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അവയില് പ 

രിതോഷമില്ല. ഭക്തികൊണ്ടുമാത്രമേ ഞാ൯ സന്തോഷിക്കുന്നുള്ള. അതിനാല് 
<) ര റു 

ഭക്തനാല് സമപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു പത്രപുഷ്ണാദിമാത്രമാണെങ്കിലും അവനെ 

അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നുപേണ്ടി ഞാ൯ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നു താല് 

०102०}. 
5} 

(ശം_ഭാ) പ്രയതാത്മനഃ-ശുദ്ധബൃഭ്ധിയായവന്െറ. ശേഷം സ്ത്റഷ്ടം. 

[ശ_സ] ഈശ്വരാരാധനശുന്തയമായ ജന്മം നിഷ്ക്ുലംതന്നെ എന്നു ശ്രുതിയില് പറയപ്പെട്ടി 

രിക്കന്നതിനാലും, ഈശ്വരാരാധനം ഷ്ഥംകമ്മങ്ങളില് ഉംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും സകലമുമുക്ഷു 

ക്കളാലും ഈശ്വരാരാധനം അവശ്യം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

അതുഹേതുവായിട്ട്_ 

൨൭. യല് കരോഷി യദശ്യാസി യജ്ജുഹോഷി 8800८} യല് 

യത്തപസ്യസി കൌന്തേയ തത്- കുരുഷ്വ മദപ്പ്യണം. 

ഹേ കൌന്തേയടഅല്പയോ കുന്തീപുത്ര, യല്.(സ്വഭാവേനയോ ശാസ്ത്രത്തെ അ 

നുസരിച്ചോ) യാതൊന്നിനെ, കരോഷിടനീ ചെയ്യുന്നുവോ, യത-(അപ്രകാരംതന്നെ) യാ 

തൊന്നിനെ, അശ്ലാസി-നി ഉജിക്കുന്നുവോ, യല്--യാതൊന്നിനെ, = 2८०००००६) 05) ഹോ 

മംചെയ്യുന്നുവോ, യത്-യാതൊന്നിനെ., ദദാസിടനി ദാനം ചെയ്യുനുവോ, യല് തപസ്യ) 

റി ൭ 2 (क 2 പ്പ ത )] 

സിനീ യാതൊരു തപസ്സിനെ ചെയ്യുന്നുവോ, തല്ംഅതെല്ലാം, മദപ്ൂണംഭഎന്നില് അ. 

പ്വിതമായിം കുരുഷ്വ-ച്ചെയ്യാലും. 
॥ ¬) റി] 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ന! എന്തു ചെയ്യാലും, പന്തു ഭൂജിച്ചാലും., എന്തു 

ഹോമ് 60.910, ४०9 ०) 3909 6.9 102,26 ०9 ०02 + ചെഷ്ാലുടയ തഅ്അതെ: 

)) 

ല്യാം എനിക്ക്? അപ്്ൃണമായി ചെയ്യുക. 
स യം. പപ നം യ നി നം 

# [ശ_സി] എല്ലാ കമ്മങ്ങളേയും ബ്രഹ്മാപ്പുണബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്താലും എന്നത്ഥം. 
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(ശം_ഭാ) നി സ്വാഭാവികമായി എന്തു കമ്മം (ശാസ്ര്ര്രേക്തമല്ലാതെ 
സ്വഭാവേനയുള്ള ഗമനാദികമ്മം) ചെയ്യാലും, എന്തു ഭക്ഷിച്ചാലും, ശ്രൌതമാ 
യും സ്താത്തമായുമുള്ള എന്തു ഹോമത്തെ ചെയ്യാലും, ബ്രാഹ്മണാദികറംക്കു സ്വ 
പാത്രം രത്നം അന്നം മുതലായ എന്തെങ്കിലും ദാനംചെയ്യാലും, എന്തു തപ 
2419900 ചെയ്യാലും, അതെല്ലാം എനിക്കു സമപ്പയുണമായി ചെയ്യുക. 

ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന നിനക്ക്” എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു കേട്ടാലും _ 

൨൮. ശുഭാശുൂഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കമ്മബന്ധനൈഃ 
സംന്യ്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യ്യ സി. 

ഏവം (കുവ൯)--ഇപ്രകാരം സകലകമ്മങ്ങളേയും മദപ്പുണമായി ചെയ്തിട്ട്, ത്വം 
നി, ശുഭാശുഭഫലൈഃ-ഇഷ്ടാനിഷയഫലങ്ങാംക്കു ഹേതുവായ, കമ്മബന്ധനൈഃകമ്മബ 
ന്ധങ്ങളാല്, മോക്ഷ്യസേംനീ മോചിക്കപ്പെടും. (തൈഃ ച) വിമുക്തഃ (സ൯)--അവയാല് 
മുക്തനായിട്ട്', സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാടകമ്മങ്ങളെ എന്നില് അപ്പ്യണം ചെയ്യുന്നതായ 
യോഗത്തോടുകൂടിയ ചിത്തമുള്ളവനായി, മാം-എന്നെ, ഉപൈഷ്യസിട:നീ പ്രാപിക്കും. 

ഇപ്രകാരം കമ്മങ്ങളെ മദപ്പ്യണമായി ചെയ്തിട്ട നീ ഇഷ്ടാനിഷ്ടഫല 
ങ്ങറംഹേതുവായ കമ്മബന്ധങ്ങളില്നിന്നു മുക്തനായി ഭവിക്കും. അവയില് 
നിന്നു മുക്തനായതിനെറശേഷം നീ സന്്യാസമാകുനാ ( കമ്മങ്ങമെ മദപ്പണംചെ 

യൂന്നതായ) യോഗത്തോടുകൂടിയ ചിത്തമുള്ള വനായി എന്നെ പ്രാപിക്കും. 
(ശം_ഭാ) സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ__സന്യാസമാകുന്ന യോഗം സ 

ന്യാസയോഗം; സന്ല്യാസയോഗത്തോടുക്ൂടിയ അന്തഃകരണമുള്ള വന് സംന്യാസ 
യോഗയുക്താത്മാ. സകലത്തേയും എന്നില് അപ്ല്രിക്കുന്നതുതന്നെ സന്യാസം. 
എന്നില് സമപ്പ്ിക്കുക എന്ന കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നതു യോഗം. ഇപ്രകാരം സ 
കലകമ്മങ്ങളേയും എന്നില് സമച്ത്ിക്കുന്നതായ സന്മ്യാസയോഗത്തോടുകൂടിയ 
അന്തഃകരണമുള്ളപനായിട്ട നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഠംതന്നെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടഫലങ്ങ 
ളോടുകൂടിയ കമ്മങ്ങളാകുന ബന്ധങ്ങളില്നിന്നു മോചിക്കുന്നതാകുന്നു. പി 
ന്നെ ദേഹം നശിച്ചുതിനന്െറശേഷം നീ എന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. 

[ശ_സ] സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ_._ഞാന്൯ കത്താവല്ല ഇന്നിങ്ങിനെ സമ്ൃശ്കൂടസ്ഥതവാ 

സംഗത്വവിജ്ഞാനംകൊണ്ടു സഞ്ചിതാദിസകലകമ്മസംബന്ധാഭാവദശനംതന്നെ സന്യാസയോഗം. 
സഞ്ചിതാഗാമിവത്തമാനസവ്വകമ്മതല്കര്ത്രാടിസംബന്ധാഭാവദശനത്തില്തന്നെ സമാഹിതമാഷ 
മനസ്സോടു കൂടിയവന് സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ. ഇപ്രകാരം സമാഹിതചിത്തനായിട്ട; ശുഭാശൂഭ 
ഫലൈഃ കമ്മബന്ധനൈഃടസ്വഗ്ഗനരകസുഖദുഃഖപ്രാപകമായിരിക്കുന്ന കമ്മബന്ധനങ്ങളിരനിന്ന് ; 
മോക്ഷ്യസേടനീ മുക്തനായി & 1} 990; മാം. ഉ പൈഷ്യസിടഇങ്ങിനെ കമ്മബന്ധങ്ങളില്നിന്നു മു 
ക്തനായിട്ട നീ നിച്പിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഷ്മത്തെ പ്രാപിക്കും -- വിഭേഹകൈവല്യത്തെ 012 
പിക്കും എന്നത്ഥം. 

ഭഗവാന് തന്െറ ഭക്തന്മാരെ ഒഴിച്ച് അന്യന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. “അതിനാല് ഭഗ 
വാന് രാഗദ്വേഷങ്ങളോടുകൂടിയവനാണ്” എന്ന് ഒരു ०१९ ०१७१० ജനിച്ചേയ്കരാം. അതിന്നു സമാ 

ധാനം ഭഗവാന് പറയുന്ന അതങ്ങിനെയജല്ലം എന്തെന്നാല് __ 
$ 5} हि 

൨൯. സമോഹം സ്വ്ൃഭൂതേഷു ന മേ ദ്വേഷ്യ്യോസ്ക്രീ ന പ്രിയഃ 
ടു । 

യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്പയഹം. 



2 
൨൯൬ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

അഹംട-ഞാന്ം, സവ്ൃഭൂതേഷുടസകലഭൂതങ്ങളിലും, സമഃ-സമമായിരിക്കുന്നവനാ 

കുന്നു. (അതഃ)--അതുഹേതുവായിട്ട', മേട-എനിക്ക്'ം ദ്വേഷ്യയഃ-ശത്രു, ന-ഇല്ല. പ്രിയഃ 

(-21)=2)@ 91०) ന അസ്തിടഇല്പ. യേ തു-എന്നാല് യാതൊരുവര്, മാം-എന്നെ, ഭക്ത്യാ 

ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭജന്തിം.ഭജിക്കുന്നവോ, തേ-അവര്, മയി-എന്നില്, (വത്തന്തേ)ട ഇരിക്കു 

ന്നു. അഹം അപിടഞാനും, തേഷു ച-അവരില്, (വത്തേ)-ഇരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ സകലഭൂതങ്ങളിലും സമനായിരിക്കുന്നു. എനിക്കു ശത്രംവുമില്ല 

മിത്രപയമില്ല. പക്ഷേ യാതൊരുവര് എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി പൂജിക്കുന്നുവോ 
ഞാന് അവരിലും, അവര് എന്നിലും. ഇരിക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) ഞാന് സകലഭൂതങ്ങളിലും തുല്യനാകുന്നു. എനിക്കു ദ്വേഷ്യയ 

നായും പ്രിയനായും ആരുമില്ല. ഞാന് അഗ്നിപോലെയാകുന്നു. അഗ്നി ദൂരസ്ഥ 

ന്മാരുടെ ശൈത്യയത്തെ കളുയുനില്ല. എന്നാല് സമീപസ്വഡന്മാരുടെ തണുപ്പ്ി 

നെ കളുയുന്നുണ്ടുതാനും. അതുപോലെ ഞാന് ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 

ഇതരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യാതൊരുവര് ഇരശ്വരനായ എന്നെ ഭക്തി 

പൂവ്വം പുജിക്കുന്നുപോ, അവര് സ്വഭാവേന എന്നില് ഇരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ 

ഫനിക്ക് അവരിലുള്ള രാഗം (-ആസക്തി)കൊണ്ടല്ല. ഞാനും അതുപ്രകാരം 

തന്നെ സ്വഭാവേന അവരിലുമിരിക്കുന്നു. അന്യയന്മാരിലിരി ക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ 

യല്ലാതെ എനിക്ക് അവരില് ദ്വേഷമില്ല. 

(ശ്രീ) അഗ്നിയെ സേവിക്കുന്നവക്ക്” അഗ്നി അന്ധകാരം ശീതം മുതലായ ഒുഃഖങ്ങളുടെ നി 

വൃത്തി വരുത്തുന്നു. എന്നാല് അതുകൊണ്ട് അഗ്നിക്കു പക്ഷപാതമുണ്ടെന്നു പറവാന് പാടില്ലല്ലോ. 

അവ്വകാരംതന്നെ കല്ലവൃക്ഷത്തെ സേപവിക്കുന്നവക്കു വ്വേണ്ടതെല്ലഠം അതു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ 

ഞാന് ഭക്തന്മാരെമാത്രം അനുധ്ഹിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട ഞാന് പക്ഷപാതിയാണെന്നു പറവാന് 

പാടില്ല. അത്” എന്െറ ഭക്തന്മാരുടെ മഹിമ മാത്രമാകുന്നു. 

[ശ_.സ] ശീതനിപ്ൃത്തി എപ്രകാരമാണ്' പുരുഷപ്രയത്നത്താല് സാധ്യമാകുന്നത് അതുപോ 

ലെ സംസാരബന്ധനിവൃത്തിയും പുരുഷപ്രയത്നം കൊണ്ടു സാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്”, അല്ലാതെ സ്വ 

യമേവ സാധ്യമല്ല എന്നും, അതിനാല് മുമുക്ഷയവായവന് മുക്തിക്കായിക്കൊണ്ടെ പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ട 

താണെന്നും, ഇതുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്െറ ഭക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കേട്ടാലും__ 

൩൦0. അപി ചേല് സുഭുരാചാരോ ഭജതേ മാമനമ്യഭാക 

സാധുരേവ സ മന്തവ്യഃ സമ്യഗപൃയധസിതോ ഹി സ. 

സുടൂരാചാരഃ അപിടഅത്യന്തടുരാചാരനായാലും, അനന്മയഭാക്ഷ-അന്യദേവതയെ 

ഭജിക്കാതെ, മാംടപരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ, ഭജതേ ചേല്-ഭജിക്കുന്നുവെങ്കില്, 

സഃ-അവന്ം, സാധുഃ ഏവടശ്രേണ്ണനായിട്ടുതന്നെ, മന്തവ്യഃ-വിചാരിക്കപ്പെടത്തക്കവന്. 

ഹി-എത്തെന്നാല്, സഃ-അവനു, സമൃക്--ശോഭനമാകുംവണ്ണ്ണം (ശുദ്ധമാകുംവണ്ണം), വ്യവ 

സിതഃടഅധ്ൃയവസായം ചെയ്തവന് (മനോനിശ്ചയമുള്ളവ൯) ആകുന്നു. 

ഒരുവ൯ അത്യന്തദുരാചാരനായിരുന്നാലും അന്മ്ൃദേഖതയെ ഭജിക്കാതെ 

എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്നുവെങ്കില് അവ൯ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുതന്നെ വിചാരിക്ക 

£ (ശ്രീ) അനസ്യൃഭാകംഅന്യയദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും സകലവും വാസുദേവന് 

തന്നെ എന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ആ അന്യദേവതകളില് ഭക്തിയെ ചെയ്യാതെ. 



നവാം 5६००० ൨൯൭. 

പ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാല് അവ൯ ശോഭനമാകുംവണ്ണം അധ്യവസാ: 

യം ചെയ്തുവനാകുന്നു. 
(ശം_ഭാ) സുദുരാചാരഃ അപി-ഏററവും കുത്സിതാചാരനായാലും അ. 

നന്യഭാക.അന്യദേപതയില് ഭക്തിയില്ലാത്തപനായി്; മാം ഭജതേ ചേല്-എ 
<) ലു റി 

ന്നെ ഭജിക്കുന്നുവെങ്കില്; ൩: സാധുഃ ഏവ മന്തവ്യഃ--അവന് സമ്ൃഗചൃത്തനായ 

(ഭഗവല്ഭക്തനായി) തനനെ അറിയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു; ഹി-എന്തെന്നാല്; 
ह റ 5] <] സ്ഃ സമ്ൃഗചൃൃവസിതഃ-അവന് സാധുവായ (ശരിയായ) നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവ 

നാകുന്നു. 
[ശ_സ] സുദുരാചാരഃ @2० 1) => @ 0170 (ബ്രാഹ്മണനാകട്ടേ ക്ഷത്രിയനാകട്ടേ അന്യനാകട്ടേ) 

അത്ൃൃന്തനിന്ദിതാചാരനായിരുന്നാലും__ടുഷ്ണാന്നഭക്ഷണംകൊണ്ടോ ചണ്ഡാലാദിസമ്പക്കംകൊണ്ടോ 

അല്ലെങ്കില് അന്യകാരണത്താലോ അത്യന്തം ദോഷവാനായി രുന്നാലുംഃ അനന്തൃഭാകംജന്മാന്തരപുണ്ടയ 

കമ്മാതിശയം കൊണ്ടു സല്ഗുരുപ്രസാഭത്താല് പരതത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞു ഭക്തിചെയ്യുന്നതിന്നു മദ്ധ്യ 

തിരിക്തമായി അന്റവിഷയമില്ലാത്തവനായി__:ദാതാവും ദാനവും ദേയവും ഞാന്തന്നെ”, :ഭോക്താ 

വും ഭോജ്യവും ഭോജനവും ഞാന്തന്നെ? എന്നിങ്ങിനെ സവ്വവും ഞാന്തന്നെ സ്വ്വവും ബ്രമമമംതന്നെ 

എന്നിപ്രകാരമുള്ള സവ്ൃത൫ ബ്രശ്മദുഷ്ടിയോടുകൂടിയവനായിഃ; മാം ഭജതേ ചേല്ംനിവ്വിശേഷമായും 

പരബ്രദ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവെങ്കില് __പ്രത്യഗ് ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി 0021749 ഞാനും ബ്ര. 

മംതന്നെ? എന്നിങ്ങിനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നു വെങ്കില്; സഃ സാധുഃ = ०03 00004} 8 = അവന് 

സതപുരുഷന്തന്നെയെന്നു പണ്ഡിതന്മാര് അറിയേണ്ടതാകുന്നു__അവന് പാപിയാണ് ദുരാചാരനാ 

ണ് എന്നു മമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിചാരത്തെ കളഞ്ഞ് ഇവന് ബ്രഹ്മവിത്താണ് പുണ്യ തമനാണ്” എന്നറി 

യേണ്ടതാകുന്നു. ഹിം.എന്തെന്നാല് സഃ സമൃഗ്യയവസിതഃട:ജാതിവണ്ണതഭ്ധമ്മതല്സംബന്ധശുന്യ 

മായും ആകാശംപോലെ നിമ്മലമായും നിത്യമുക്തസ്വഭാവമായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് 

ഞാന് എന്നിങ്ങിനെ തത്ത്വസാക്ഷാല്കാരംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വഭാവനിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവ 

നാകുന്നു. 

ബാഹ്യമായ ഭൂരാചാരതയെ കളഞ്ഞും ആന്തരമായ വ്യവസായ (26090; } ८0) ९४ ) സാമതഥ്യ 

ത്താലും 

9) ധ $ റ] 9) 

൩൧. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധമ്മാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛുത് 
9) 5] )] 

കൌന്തേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. 

(സഃ)--അവന്, ക്ഷിപ്രം--വേഗത്തില്, ധമ്മാത്മാടധമ്മചിത്തനായി (പുണ്്യാത്മാവാ: 

യി), ഭവതിടഭവിക്കുന്നു. ശശ്വല്--സ്ഥിരമായ (ശാശ്വതമായ), ശാന്തിം-പരമേശ്വരനി 

ഷ്യയെ (ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ), നിഗച്ഛുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തി 

പുത്രം മേ ഭക്തഃ-എന്െറ ഭക്തന് (ടുരാചാരനാണെങ്കിലും), ന പ്രണശ്ൃതിടനശിക്കുകയി 

ലും (ഇതി) -എന്ന്', പ്രതിജാനീഹിടപ്രതിജ്ഞയെ ചെയ്താലും. 
9) 1) 

അപന് (മുന്വറയപ്പെട്ട ഭക്തന്) ചേഗത്തില് ധമ്മചിത്തനായി ഭവി 
റി ~ | ;) 

ക്കുന്നു. പിന്നെ അവന് ശാശ്വതമായ പരമേശ്വരനിഷ്ണരയ പ്രാപിക്കുകയും 
= व 

ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്രം എനെറ ഭക്തന് (ഒരിക്കലും) നാശത്തെ പ്രാ 
ര 5) । त 

ന ം പിക്കുന്നില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്താലും. 
9 १ (0 റി റ 

(ശം_ഭാ) അപന് പേഗത്തിരു ധമ്മചിത്തനായി ഭവിക്കുകയും, ഉടനെ 
5) ५ 2 ഡ്യു 2 ॐ) നിത്യമായ ഉ.പശമത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ कतक) ०.1@> ഇ. 

) 3) 6) $ 

തിനെറ പരമാത്ഥമെങ്ങിനെയെന്നു കേട്ടാലും_ഫഎന്നില് സമച്ത്രിതമായ അ. 



2 $ 

൨൯൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയവന് ഒരിക്കലും നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ 
നിശ്ചയമായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലും. 

(ശ്രീ) കുതക്കകക്കശവാദികളായിട്ടുള്ളവര് ഇപ്രകാരം വിചാരിക്കുകയില്ലം എന്നിങ്ങിനെ 

ശങ്കയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനെ ഭഗവാന് പ്രോത്സാഹി പ്പിക്കുന്നു__അല്പയോ കുന്തീപുത്, പട 
ഹാദിമ്ഹാഘോഷത്തോടുകൂടി വിവദമാനന്മാരായവരുടെ സഭയില് ചെന്നു കഷ്യൂയത്തിക്കൊണ്ടു പ 
രമേശ്വരനായ എന്െറ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലം എന്നുതന്നെയുമല്ല, അവന് 
കൃതാത്ഥനായിതന്നെ ഭവിക്കുന്നു എന്നു നിശ്ശുങ്കം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലും. അപ്പ്പോഠം അവര് തല്പ്രൌ 
ഡ്ിവിജ്ചംഭംഹേതുവായിട്ട കുതക്കരഹിതന്മാരായി തിന്നു നിസ്സംശയം നിന്നെത്തന്നെ ഗുരുവായി വരി 
ക്കന്നതാകുന്നു. 

[ശ_സ] സ$ഃ-ബ്രശ്മവിത്തായ യതി; ക്ഷിപ്ര--ഉത്തരക്ഷണത്തില്തന്നെ__പ്രത്ൃഗ്വൃത്തി 
കൊണ്ടു തന്െറ അവിക്രിയബ്രഹ്മാത്മത്വദശനകാലത്തില്തന്നെ; ധമ്മാത്മാടപുണ്യ്യാത്മാവായി ശുദ്ധ 

നായി ഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിയമവൈകല്ലയമോ, കാലദൈഡ്യയമോം പാപനിവൃത്തിക്കു പാരോ 

ക്യ്യമോ ഇല്ല എന്നത്ഥം. എന്നുതന്നെയുമല്ല, (അവന്) ശശ്ധച്ചയാന്തിം നിഗച്ചുതിടശാശ്വതമായും 

പുനരാവൃത്തിരഹിതമായുമുള്ള വിദേഹമുക്തിയെ നിശ്ചയമായി പ്രാപിക്കുന്നു. മേ ഭക്തഃ--എന്െറ ഭ 

ക്ത൯._:ബ്രമ്മംതന്നെ ഞാന് എന്ന ജ്ഞാനയോഗബലംകൊണ്ടു ബ്രഹ്മഭാവത്തെ ഭജിക്കന്നപന് ഭ 

ക്തന്; അല്ലയോ കുന്തീപുത്തം ബ്രശ്മനിഷ്ടനായ എന്െറ ഭക്ത൯; ന പ്രണശ്യതിടമധൃത്തില് പ്രാപ്ത്മാ 

യ ബ്രശ്മനിഷ്ഠാവിഘദോഷം കൊണ്ടു ദൃഗ്തിയെയാകട്ടേ ദുയ്യോനിയെയാകട്ടേ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എ 

ന്നുതന്നെയല്ല, അവന് മദനുഗ്രഹംകൊണ്ടും മന്നിഷ്ഠ കൊണ്ടും സകലവിഷഘ്പങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു നി 

ശ്ചയമായി വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു... ഇതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ കായ്യുത്തില് 

__ ഭഗവത്ഭക്തനായ ബ്രംമവിത്ത് ഒരിക്കലും നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന കായ്യത്തില്__നീ പ്ര 

തിജ്ഞ ചെയ്താലും. “യോഗക്ഷേമം വഹാമൃഹം? എന്നു ഞാന്തന്നെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാല് 

ഈശ്വരൈക്ശരണന്മാരും ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളും ബ്രഹ്മനിഷ്ടുന്മാരുമായവക്കു മുക്തി വിഘ്നങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു 

പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നിങ്ങിനെ ആനയുടെ കഴുത്തില് മണികെട്ടി ഘോഷിച്ചാലും. 

എന്നുതന്നെയുമല്പ__ 

൩൨. മാം ഹി പാത്ഥ വ്ൃയപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂഃ പാപയോനയഃ 
റൂ റി 

(0५1५९०० വൈശ്യാസ്തഥാ ശുദ്രാസ്നരേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്ലയോ അജ്ജുന, സ്്്രിയഃടസ്റ്രികളായും, വൈശ്യറഃ-വൈശ്യരാ 

९५० ശരദ്രാടടശുദ്രരായും, യേ സ്്യൂ$-ആരെല്പാം ഉണ്ടോ, തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, പാപ 

യോനയഃ-നിചകുലത്തില് ജനിച്ചവരായി, (യേ സ്യഃ)-ആരെല്പാം ഉണ്ടോ, തേ അപിട 

അവരുംകൂടി, മാം-എന്നെ, വൃപാശ്രിത്യ-വഴിപോലെ സ്വേവിച്ച്', പരാം ഗതിംടഉത്തമ 

മായ ഗതിയെ, യാന്തി ഹിടനിശ്ചയമായി പ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്പയോ അളജ്ജൂന. സ്ര്രീകളായും, വൈശ്യരായും. ശുദ്രരായും, അപ്ര 

കാരംതന്നെ നിചയോനിയില് ജനിച്ചവരായും ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരും 

കൂടി എന്നെ പഴിപോലെ സേവിച്ച്” ഉത്തമമായ ഗതിയെ നിശ്ചയമായി പ്രാ 
പിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സ്ര്രീകാം, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്, എന്നിങ്ങിനെ പാപയോനിക 

കായി ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുംകൂടി എന്നെ ആശ്രയത്വേൌ ഗ്രഹിച്ചു പ്ര 

കൃഷ്ടമായ ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

൩൩. കിം പുനര്ബ്രാഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജഷയസ്തരഥാ 

അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. 



നവാം (“8 യം ൨൯൯ 

പുണ്ട്യാ$-സുകൃതികളായം, ബ്രാഹ്മണാഃ-ബ്രാഹ്മണരും, തഥാടഅവ്രകാരംതന്നെ, &. 

കതാഃ_ ഭക്തന്മാരായ, രാജഷയഃ-രാജഷികളം, (പരാം ഗതിം യാന്തി ഇതി)ട ഉത്തമമായ ഗ 

തിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന്, കിം പുനഃ (വക്തവ്യം) പിന്നെ പറയുവാനുണ്ടോ. (അതഃ ത്വം) 

അതിനാല് നി, അനിതൃംടഅയധ്രരവമായതും (നിത്്യമല്പാത്തതും), അസുഖം--:സുഖമില്പാത്തതുമാ. 

യം ഇമം ലോകം-ഈ മത്ത്യലോകത്തെ (രാജഷി രൂപമായ ഈ ദേഹത്തെ), പ്രാപ്യയടപ്രാപി 

त्र (പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്), മാം-എന്നെ, ഭജസ്വ-ഭജിക്കുക. 

സുകൃതികളായ ബ്രാഹ്മണരും അതുപ്രകാരംതന്നെ ഭക്തന്മാരായ രാജ 

ഷികളും ഉത്തമമായ ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നുലവെന്നതു പറവാനുണ്ടോ? അതി, 

നാല് നിത്യമല്ലാത്തതും സുഖമില്ലാത്തതുമായ ഈ മത്ത്യലോകത്തെ പ്രാപി 

ച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് നീ എന്നെ ഭജിച്ചാലും. 

(ശം_ഭാ) പുണ്യയാഃ-പുണ്യയോനികറം; അനിത്യം-ക്ഷണഭംഗുരമായ;, 

അസുഖം-സുഖപജ്ജിതമായഃ ഇമം ലോകം പ്രാപ്യ-മനുഷ്യലോകത്തെ പ്രാപ 
215 _പുരുഷാത്ഥസാധനമായും ഒുല്ലഭമായുമിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തെ ലഭിച്ചി 

രിക്കുന്നതിനാല്; മാം ഭജസ്വംനീ എന്നെ സേവിച്ചാലും. 

०06 900९. 

൩൪. മന്മനാ ഭവ മത്ഭക്കതോ മദ്യ്യാജി മാം നമസ് കുരു 

മാമേവൈഷ്യയസി! യൃുക്ത്വൈവമാത്മാനം മല്പരായണം. 

മന്മനാഃ-എന്നില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനായും. മത്അക്തഃ-എങ്കല് ഭക്തിയുള്ളവ: 

നായും, മദ്്യാജി-എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവനായും, ഭവടഇരിക്കുക. മാം-എന്നെ, നമസ് കരും 

നമസ്താരം ചെയ്താലും. ഏവം-ഇപ്രകാരം, മല്പരായണഃ-എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവനാ 

യി, ആത്മാനം-മനസ്സ്റിനെ, മയിംഎന്നിത്ം യുകത്വാടമറപ്പിച്ച് (സമാധാനം ചെയ്ത്. 
ത്ത 

മാം ഏവടപരമാനന്ദരുപനായ എന്നെത്തന്നെ, ഏഷ്യസിടനി പ്രാപിക്കും. 

എന്നില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുവനായും, എന്നില് ഭക്തിയുള്ള വനാ: 

യും. എന്നെ ആരാധിക്കുനപനായും ഇരിക്കുക. എന്നെ നമസ്ത്രാരം ചെയ്യാ: 

ലും. ഇപ്രകാരം എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുവനായി മനസ്സിനെ എന്നില് സ സ് 
മാധാനംചെയ്യ് നി എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും. 

ത 

(ശംഭാ) മാം-സവ്ൃഭൂതങ്ങറാക്കുമാത്മാവായും പരമേശ്വരനായും പരമ. 
റി 5] റി 

ഗതിയായുമിരിക്കുന്ന എനെ. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

>) 

ഇതി ശ്രിമത്ഭഗപല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
൭ श 

&९००८/०८००५(४ ശ്രികൃഷ്ണ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

രാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ 

നവമോധ്യായഃ. 

രാജഗുഹ്യയോഗമെന്ന ഒമ്പതാമധ്യ്യായം 

സ്വമാവം. 
ത 

शि ~ ~) ~ ~ 



ലി 
പത്താമധ്യായം 

(ശംഭാ) ഏഴാമധ്യായത്തിലും ഒമ്പതാമധ്യായത്തിലും ഭഗവാന്െറ തത്ത്വവും പിഭൂതികളും വ്ര 

മിപാദിക്കപ്പെട്ട. ഇനി ഇപ്പോഠം (ഈ സന്ദഭത്തില്) ഏതേതവസ്ഥകളിലാണ്' (ഭാവങ്ങളിലാണ് ̀  

ഭഗവാന് ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടത്” ആ അവസ്ഥകളെ (ഭാവങ്ങളെ) എല്ലാം ഇവിടെ പറയേണ്ടതാവശ്യ 

മായിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്തത്ത്വം ഇതിന്നുമുമ്പു വണ്ണിക്കപ്പെട്ട വെങ്കിലും, അറിയുവാന് വളരെ പ്രയാ 

സമാകയാല്ം, അതിനെ ഇനിയും വിവരിക്കേണ്ടതാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ശ്രീഭഗവാ൯ 

ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു 
ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ 

യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. 
ഭഗവാ൯ പറഞ്ഞു. 

ഹേ മഹാബാഹോ-അല്പയോ അജ്ജുന, പ്രീയമാണായ-പ്രീതിയോടുകൂടിയിരിക്കു 

ന്ന, തേടനിനക്ക്', ഹിതകാമൃയാ-ഹിതംചെയ്യുണമെന്ന ഇച്ചുയോടുകൂടി,. യല് വചഃടയാ 

തൊരു വാക്യത്തെ, അഹം--ഞാന്, വക്ഷ്യാമിടപറയുവാ൯ ഭാവിക്കുന്നുവോം, മേ-എനന്െറം 

പരമംത്രേഷ്ഠമായ, (തദവചഃ)-ആ വാക്യത്തെ, ഭൂയഃ ഏവ-ഇനിയും, ശൃണുടനി കേട്ടാലും. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, പ്രീതിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നീക്കു ഹിതം ചെ 

യയൂണമെന്ന ഇച്ഛുയോടുകൂടി ഞാ൯ യാതൊരു വാകൃത്തെ പറയുവാന് ഭാവിക്കു 
5) 5) 

നന്ന (९ 2 1 പോ ശ്രേഷ്ടമായ എന്െറ ആ വാക്യത്തെ നി ഇനിയും കേട്ടാലും 
9) ഴി 1) 

(ശം_ഭാ) പരമം വചഃംനിരതിശയമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ പ്രകാശി 

പ്പിക്കുന്ന പാകൃത്തെ; പ്രീയമാണായ തേ-എനെറ വാക്കു കേറംക്കുന്നതില് അ 
മൃുതപാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെയുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നീന 

൭ 
൧9. ശേഷം 0००. 

താനെന്തിന്നുവേണ്ടിയാണ്” അതിനെപ്പുററി പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നതെന്നു ഭഗവാ൯തന്നെ 

പറയുന്നു - 

൨. നമേ വിദുഃ സുരഗണാഃ പ്രഭവം ന 0 ०००२१९०8 

അഹമാദിഹി ദേവാനാം മഹഷീണാം ച 0001८08. 

മേ പ്രഭവം-എന്െറ ഉത്തമമായ അവതാരമഹിമയെ (ജന്മരഹിതനാണെങ്കിലും 

നാനാവിഭൂതികളോടുകൂടീട്ടുള്ള എന്െറ പ്രകാശത്തെ), സുരഗണാഃടദേവന്മാര്, ന വിദുഃ അ 

റിയുന്നില്ല. ००००९०४ (അപി)ടമഹഷികളുംകൂടി, ന (०1) 58) = അറിയുന്നില്ല. ഹി-എന്തെ 

ന്നാല്, അഹം--ഞാന്, ദേവാനാം-ദേവന്മാക്കും, മഹഷീണാം -21=(&८० 193] ) മഹഷിമാക്കും, 

സവ്യൃശഃ-എല്പാവിയത്തിലും, ആടി $-കാരണമായിരിക്കുന്നു. 

എരെറ ഉത്തമമായ അവതാരമഹിമയെ ദേവന്മാരും മഹഷിമാര്ഷ്കൂ 
ടിയും അറിയുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് ഞാന് ദേവന്മാക്കും മഹഷിമാക്കും എല്ലാ 

പ്രകാരത്തിലും കാരണമായിരിക്കുന്നു. (അതിനാല് എന്െറ അനുഗ്രഹംകൂടാ 

തെ ആരും എന്നെ അറയുന്നില്ലെന്നത്ഥം). 

(ശം_ ഭാ) പ്രഭവം-ഉ.ല്പത്തിയെ; അല്ലെങ്കില്, പ്രദശക്ത്യതിശയത്തെ. 

ശേഷം 04 °. 



24, 
൧00൦ അധ്യ്യായം 02.0.02 

അതിന്നും ० 10692. - 

൩. യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം 

അസംമൂഡഃ സ മത്ത്യേഷയ സവ്യപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ. 

യ$ഃ--യാതൊരുവന്, മാം-എന്നെ, അനാദിംട(സവ്വകാരണത്വംഹേതുവായിട്ട') കാ 

രണരഹിതനായും, അടം-ജന്മശുൂന്യനായ്ും, ലോകമറഹേശ്വരം ൧5 ലോകങ്ങാാംക്കു മഹോ 

ശ്വരനായും, വേത്തിടഅറിയുന്നുവോ, സഃ-അവന്, മത്തയേഷു--മനുഷ്യരില്, അസം 

മൂഡഃ (സന് -അജ്ഞാനമില്ലാത്തവനായി, സവ്൮പാപൈഃ-സകലപാപങ്ങളാലും, പ്രമു 

ച്യുതേടപ്രകഷേണ മോചിക്കപ്പെടുന്നു. 

യാതൊരുവന് എന്നെ കാരണരഹിതനായും ജന്മശുന്യനായും സകല 
ലോകങ്ങറാക്കും മഹേശ്വരനായും അറിയുന്നുവോ അവ൯ സകലമനുഷ്യരില് 

വെച്ച് അജ്ഞാന മില്ലാത്തപനാകുന്നു. അവന് സകലപാപങ്ങളില്നിന്നും 

മോചിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഞാന് ദേവന്മാക്കും ജുഷിമാക്കം ആദിയായിരിക്കുനനതിനാല് 

എനിക്ക് ആദിയായിട്ടു പേറെ യാതൊന്നുമില്ല. അതുഹേതുപായിട്ടു ഞാന് ആ 

ഠാദിയും ജന്മരഹിതനുമായിരിക്കുന്നു. അനാദഭിത്വം അജത്വത്തിന്നു ഹേതുവാ 

യിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അനാദിയും അജനുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ യാതൊരു 

വനാണ് സകലലോകങ്ങറാക്കും മഹേശ്വരനായി അറിയയനനത് അവ൯ മനു 

ഘ്യൃരില്വെച്ചു സമ്മോഹവജ്ജിതനാകുന്നു (അജ്ഞാനമില്ലാത്തവനാകുന്നു.) അ 

വന് ബുദ്ധിപുദ്യകമായും ബുദഭ്ധിപൂവ്വകമല്ലാതേയും ചെയ്തിട്ടളള സകലപാപ 

ങ്ങളില്നിന്നും മോചിക്കുന്നതാണ്. 

താഴെ പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ടും ഞാന് ലോകമങ്ങറംക്കു മഹേശ്വരനാകുന്നു__ 

ठ. ബുദ്ധിര്ജ്ഞാനമസംമോഹഫഃ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ 

സുഖം ദുഃഖം ഭവോഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച. 

൫. അഹിംസാ സമതാ തുഷ്ടിസ്തുപോ ഭാനം യശോയശഃ 

ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ. 

ബുഭ്ധി$-സാരാസാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാനുള്ള നൈപുണ്യം, ജ്ഞാനം-ആത്മ്വിഷ 

യമായ ജ്ഞാനം, അസംമോഹഫഃ--മോഹം (അജ്ഞാനം) ०९! (വ്യാക്ലത്വാഭാവം), ക്ഷ 

മാ-സഹനശക്തി, സത്യയം--യഥാത്ഥഭാഷണം, ദ3മഃ-ബാഹ്പയേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കല്, ശമഃ: 

അന്തഃകരണത്തെ അടക്കല്, സുഖം-:സുഖം (അനുകൂലസംവേടനീയം), ടുഃഖംടുടഖം (പ്ര 

തികൂലസംവേദനീിയം), ഭവഃടമല്പത്തി (ഉത്ഭവം), അഭാവടടനാശം, ഭയം ചടഭയവും (തരാ 

സവും), അഭയം ഏവ ചടഭയനിപ്ൃത്തിയും, അഹിംസാ-അന്യൃയ ന്” ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരി 

തെ (പരപിഡാനിപവ്ൃത്തി), സമതാടരാഗദ്വേഷാദികളില്പായും തുഷ്ടിഃ--ഭദൈവലബ്ദമായതു 

കൊണ്ടു സന്തോഷം, തപ$ട(ശരാരിരാടി) തപസ്സ്, ഭാനംസ്യായമായി സമ്പാദിക്കപ്പെടിട്ട 

ളള ധനത്തെ സല്പാത്രത്തില് അപ്പൂണംചെയ്യുക, യശഃ-സല്ക്കീത്തി, ७०००८०४ रणी), 

പൃഥഗ്വിധാഃടനാനാവിധങ്ങളായ, (ഏതേ) ഭാവാഃട(ബുഭ്ധിമുതല് ടുഷ്ണിത്തിവരെയുള്ള) ഈ 

ഭാവങ്ങാം, ഭൂതാനാംടപ്രാണികാംക്ക് , മത്തഃ ഏവംഎന്നില്നിന്നുതന്നെ, ഭവന്തിടഉണ്ടാ 

കുന്നു. 

39 # 



02 00. ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

0 റ] 4) 
സാരാസാരങ്ങളെ )6) ~ 0} 0190288. = നൈപുണ്യം, ആത്മ.വിഷയമാ 

ഇഞ്ഞ | ക, യ ജ്ഞാനം. മോഹമില്ലായ്യം ക്ഷമ, സത്യം, ബാഘ്വേന്ദ്രിയസംയമം, അന്തഃക 
) 

ണസംയമം. സുഖം. ദുഃഖം. ഉല്പത്തി, വിനാശം. ഭയം. ഭയനിവ്ൃത്തി, അ 
५) © 0 5) ॥ <] (3 

ഹിംസ രാഗദ്വേഷാദിരാഹിത്യം. (കിട്ടിയതുകൊണ്ടു) സന്തോഷം. തപസ്സു 
3) ९) १ २) ॥ २) ६) സല്പാത്രംനോക്കി ദാനംചെയ്യുക, സതകിത്തി, ദുഷ്ടരിത്തി, ഇങ്ങിനെ നാനാ 

) 

വിധങ്ങളായ ഭാവങ്ങറം പ്രാണികറാക്ക് എന്നില്നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ബുദ്ധി-സ്മക്ഷ്മൂമായ വസ്തുക്കളെ അറിയുന്നതിന്നുള്ള അന്തഃക 

രണത്തിനെറ സാമത്ഥ്യം; അങ്ങിനെയുള്ള സാമര്ഥ്യമുള്ളവനെയാണ്' ബുദ്ധി 

മാ൯ എന്നു പറയുനത്.” ജ്ഞാനം. ആത്മാദിപദാത്ഥങ്ങളുടെ അറിവ്; അസം 

മോഹഃ-.തല്കാലമായി ചെയുപ്പെടേണ്ടതും അറിയപ്പെടേണ്ടതുമായ കായ്മങ്ങ 

ജില് വിവേകപുയ്വമായ പ്രവൃത്തി; ക്ഷമാ-.പരിഹാസം കേട്ടാലും തല്ലുകൊണ്ടോ 

ലയം മനസ്സിന്നു ക്ഷോഭമില്പാ 2; സത്യം-ഒരു കായ്യുത്തെപ്പററിയുള്ള തനെറ അനു 

ഭവത്തെ, കേട്ടപ്രകാരവും കണ്ടപ്രകാരവും., അന്യനെ ബോധിപ്പിപ്പാ൯വേണ്ടി 

ഉച്ചുരിക്കുന്ന പാക്കു സത്യമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു; ദമഃ--ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉ. 

പശമം; ശമഃം.അന്തഃകരണത്തിനെറ ഉപശമം; സുഖം-ആഹഘ്യാദം; 68७1० =0 

ന്താപംഃ ഭവഃ_ഉത്ഭവം; അഭാവഃ-അതിനെറ വിപരിതം__നാശംഃ ഭയംത്രാ 

സം; അഭയം-ഭയരാഹിത്യം; അഹിംസാ-പ്രാണികളെ പീഡിപ്പിക്കാതെയിരി 

ക്കുക സമതാം-.സമചിത്തതഃ തുഷ്ടിഃസന്തോഷം__ഇപ്പോളുള്ളതുകൊണ്ടു തൃ 

പി തപഃ-.ഇന്ദ്രീയനിഗ്രഹത്തോടുകൂടിയ ദേഹപീഡനം;$ ദാനം-തനിക്കുള്ള 

സ്വത്തിനെറ അവസ്ഥപോലെ അതിനെ അതന്യയന്നുകൂടി വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുകു 

യശഃ-.ധമ്മംനിമിത്തമായ കീത്തി; അയശഃം--അധമ്മംനിമിത്തമായ ദുഷ്ഠിത്തി; 

പ്രാണികളുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള ബുഭ്ധ്യാദിനാനാവിധഭാവങ്ങഠം, അവരുടെ കമ്മ 

63698. അനുസരിച്ച്, എന്നില്നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. 

[ശ_സ] ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വവിഷയമായിട്ടുള്ള പരോക്ഷമായും അപരോക്ഷമായുമി 

രിക്കുന്ന ജ്ഞാനം; ബുദ്ധിഃ: അതുതന്നെ 62009? എന്നറിയുന്നവന്െറ ബ്രഹ്മമാത്രത്വനിശ്ചയാത്മികമാ 

യ ബുദ്ധി അസമ്മോഹം വിണ്ടും വിപരീതഭാവന ഉദിക്കതെയിരിക്കുകു ക്ഷമാ-ആദ്ധ്യാത്മികാള്ചു 

പദ്രവങ്ങളെ സഹിക്കുക; സത്യ്യം-യഥാത്ഥഭാഷണം__ സത്യമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊഴണ്ടെ ബ്രഹ്മചയ്യും മുത. 

ലായവയുംകൂടി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു സമതാടസവ്ൃത്ര സമദശനം; തുഷ്ടി ടസ്വാനന്ദാനുഭവം; ത 

പഃടചിത്തൈകാഗ്ര്യം; ദാനം-ദണ്ഡസ്ത്രാസം__മനോവാക്കായകമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രാണികഠംക്ക്” അ 

ദണ്ഡനയും അപീഡനയും ചെയ്യുക എന്നത്ഥംടു യശഃ-ഇവന് ബ്രഹ്മവിത്താണ്' എന്നിങ്ങിനെ സകല 

ദിക്കിലുമുള്ള रीण); അയശടകടദുഷ്ടരിത്തി, അയശഃ എന്ന പദംകൊണ്ടു ബുദ്ധ്യറദിയുടെ വിപരിതഭാവ 

ങ്ങളായ അബ്ുദ്ധി, അജ്ഞാനം, സമ്മോഹം, അക്ഷമാഃ അസത്യം, അദമം, അശമം, ഹിംസ മുതലായ 

വയും ഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. സുഖം വൈഷയികമായ സുഖം; ടു$ഖം-ആഭ്ധ്യാത്മികാദ്ദുപദ്രവ 

നിമിത്തമുണ്ടാകുന്നത്$ു 8019 = 2 ല്പത്തി; അഭാവഃം-വി നാശം; ഭയംടപ്രാണികളില്നിന്നുള്ള ത്രാസം; 

ഇപ്രകാരമുള്ള നാനാവിധഭാവങ്ങളും ഇവിടെ പറയപ്പെടാതെയുള്ള കാമക്രോധലോഭദംഭദപ്പാഹംകാ 

രാദിഭാവവികാരങ്ങളും പ്രാണികഠംക്ക്' എന്നില്നിന്നുതന്നെയാണുണ്ടാകുന്നത്. ०0288 0८29 02] 709 

രായ പ്രാണികഠംക്ക്” അബുദ്ധിമുതല് छठ ९०८८2०1 0192९288 = ബന്ധഹേതുക്കളായ ഭാവങ്ങഠം എന്നില് സ്പ 

നിന്നുതന്നെയുണ്ടാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവക്ക ബുദ്ധിമുതല് യശസ്സറവരെയുള്ള 



വു 
൧൨൦ അധ്യായം ൩ 022. 

മുക്തിസാധനങ്ങളായ ഭാവങ്ങളും എന്നില്നിന്നുതന്നെയുണ്ടാകുന്നു. അതിനാല് മുമുക്ഷ്ൃക്കളായവ൪ 

മഴടുപാസനത്തെ അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും എന്െറ ഉപാസനകൊണ്ടു സവ്വപാപനിവ്വ 

ത്തിയും സാധനസഹിതമുള്ള ജ്ഞാനവും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും, ആണ് ഇതിന്െറ ഭാവാത്ഥം. ഇ 

തുകൊണ്ടു “സംസാരമോക്ഷസ്ഥിതിബന്ധഹേതുഃ” എന്നിങ്ങിനെ ശ്രുതിപ്രസിദ്ധമായ സംസാരബന്ധ 

വും തന്മോക്ഷകാരണത്വവും പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ട. മുമുക്ഷ്യവിന്െറ ഭജനീയത്വവും സിദ്ധമായി. 

എന്നുതന്നെയുമല്പ__ । 

൬. = ००००५९०४ ततल ആവേ ചത്വാരോ മനവസ്ത്ഥാ 

മത്ഭാവാ 2200009 ജാതാ യേഷാം ധ്വോക ഇമാഃ (0-) 2 08. 

സപ്പ മഹഷീിയഃം-ഏഴു മഹഷിമാരും, പൂവേ ചത്വാരഃട-അവക്കും മുന്നുള്ള സനകാ 

ദികളായ നാലു മഹഷീിമാരും, തഥാ മനവഃ--അവ്രകാരംതന്നെ സ്വായംഭളവാദിമനുക്കളം, 

മത്ഭാവാഃ-എന്െറ പ്രഭാവത്തോടുകൂടിയവരായി, മാനസാഃ ജാതാഃ-ഹിരണ്ദയഗഭരൂപമാ 

യ എന്െറ സങ്കല്ലമാത്രത്തില്നിന്നുണ്ടായവരാകുന്നു. യേഷാം-അവരില്നിന്ന്' (ഭൂഗ്വാദി 

കളും മനുക്കടടൂമായവരില്നിന്ന'), ഇമാഃ പ്രജാഃ--ഈ പ്രജകളെല്ലാം (ബ്രാഹ്മണാദിസകല 

പ്രാണികളും), ലോകേടഈ ലോകത്തില്, (ജാതാഃ) ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന. 
5) री ॥ २) [ १ 

ഭൂഗ്വാദിസപ്പമഹഷിമാരും, അവക്കും മുന്പുള്ള സനകാദി നാലു 0०0०९) 
മാരും, അപ്രകാരംതന്നെ സ്വായംഭവാദിമനുക്കതും, എന്റെറ പ്രഭാവത്തോടുകൂ 
4 റി 5) । ॥ † ;) >) 

ടിയവരായി ഹിരണ്ൃയഗഭരൂപമായ എന്െറ സജംല്പമാത്രത്തില്നിന്നുണ്ടായവരാ 

കുന്ന. അവരില്നിന്നാണ് ലോകത്തില് (കാണപ്പെടുന്ന) ഈ സകലപ്രാണി 

കളും ഉണ്ടായിരിക്കുനനത്” (ലോകത്തില് ഇപ്ചോഠം പുത്രപൌത്രാദിരൂപമാ 0 ഉ. ( പ്യാഠം പു ദിത്രൂപമായഷും 
ശിഷ്യ്യപ്രശിഷ്യാദിരൂപമായും വഭ്ധിച്ചു കാണപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണാദിസകലപ്രജ 

റില്യിന്നാണ്? ഉണ്ടായിരിക്കുനാത് ` കടം അവരതയനിന്നാണ് ഉണ്ടായിരാക്കുനാത ഹഎന്നത്ഥം.) 

(ശം_ഭാ) മഹഷയഃ സപ്പ പൃവേ-അതിതകാലസംബന്ധികളായ इ 
3] री 

ഗ്വാദിസപ്പമഹഷിമാരും; തഥാംഅപ്രകാരംതന്നെ; .ചത്വാരഃ മനവഃം.സാവ 

92020९6 എന്നു പ്രസിദ്ധന്മാരായ നാലു മനുക്കളും; മത്ഭാവാഃ-എനെറ ഭാവന 
മ <] ൫ 2 )) ^ ൭ യോടുകൂടിയവരും; ( അതുഹേതുലായിട്ടതന്നെ) എനെറ വൈഷ്ണ്ണുവമായ സാമ 

] <} )] 

ത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയവരുമായി മാനസാഃ ജാതാഃ-.എനെറ മനസ്സുങ്കല്ലത്താല്തനെ 
2 प 2 2 2 1) 

൭ തപാദിതന്മാരായി (എനെറ മനഡ്സ്റകൊണ്ടുമാത്രം അവര എന്നാല് സൃഷ്ടിക്ക 

പ്പെട്ട). യേഷാം ലോകേ ഇമാഃ പ്രജാഃ ജാതാഃ_ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥാവരജംഗമ 
५1} 

ങ്ങളായ ഈ പ്രുജകളെല്പാം ആ മഹഷിമാരുടേയും 002०592 &5^फ० സ്തൃഷ്ടരിയാ 

കുന്നു. 

[ശ_സ] പൂവ്വേ സപ്ത മഹഷയടഎല്ലാററിന്നും മുന്പൂള്ളവരായ ഭൃഗുമുതല് വസിഷ്ടന്വരേയു 

88 ഏഴു മഹഷിമാരും തഥാ ചത്വാരഃ മനവഃ- അപ്രകാരംതന്നെ പ്രാചീനന്മാരായ സ്വായംഭൂവാദി 

നാലു മനുക്കളും; മാനസാഃ ജാതാഃ-ജഗല്സ്രഷ്ടാവായും ചതുമ്മുഖബ്രഹ്മാവായുമിരിക്കന്ന എന്െറസ 

ംല്ലാത്മകമായ മനസ്സില് നിന്നുണ്ടായവരാകുണ്നടു (തതഃ ഏവ) മത്ഭാവാഃ-അതുഹേതുവായിട്ട് അവര് 

പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്െറ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നവരാകുന്നു__അവര് എന്െറ വിദ 

തികളാകുന്നുവെന്നത്ഥം. യേഷാം ലോകേ ഇമാഃ (> 1208 = 2) 72 ലോകങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥാവ 

രജംഗമാത്മകമായ ഈ സകലപ്രജകളും ആ ഭൂൃഗ്വാദിമഹഷി മാരുടേയും സ്വായംഭൂവാദിമനുക്കളുടേ 

യും സംബന്ധികളാകുന്നു__അവജെല്ലാം എന്െറ വിഭൂതികളാകുന്നു വെന്നഭിപ്രായം. ഇതുകൊണ്ടു 



„ 2५५ ൨0൪ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

ചരാചരാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്താസകലവും ബ്രഹ്മാവായിരിക്കുന്ന എന്െറ പിഭൂതികളാണെ 
നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

6). ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്ത്വതഃ 
സോവികംപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. 

മമ--എനെറം, ഏതാം വിഭൂതിം-(ഭൂഗ്വാടിലക്ഷണമായ] ഈ വിഭൂതിയേയും, യോ 
ഗം ച-(സവ്വജ്ഞത്വം മുതലായ) ഐശ്വയ്യുലക്ഷണമായ യോഗത്തേയും, യ$--യാതൊരു 
വ൯, തത്ത്വതഃടയഥാത്ഥമായി, വേത്തിട:അറിയുന്നുവോ, സഃ-അവന്, അവികംപേന:: 
ചലിക്കാത്ത (സംശയമില്ലാത്ത |, യോഗേന--സമൃശ്ശനത്തോടും യുജയതേ-കൂടിയവനായി 

രിക്കുന്നു. അത്ര--ഈ കായ്യത്തില്, സംശയഃ ന-:സംശയമില്ല. 

(മുന്പറയപ്പെട്ട ഭൂഗ്വാദിലക്ഷണമായ) എന്റെറ ഈ വിഭൂതിരൂപത്തേ 
യും ഐഐശ്വയ്യുലക്ഷണമായ യോഗത്തേയും യാതൊരുവ൯ യഥാത്ഥമായി അറി 
(20126019 അവന് ചലിക്കാത്ത യോഗത്തോട്ട (സമ്ൃഗ്ദശവത്തോടു) കൂടിയവനാ 
യിരിക്കുന്നു. ഈ കായ്യത്തില് സംശയമില്ല. 

(८००-&0) മമ ഏതാം വിഭൂതിംമുമ്വറയപ്പെട്ട എന്െറ ഈ വിസ്യാര 
ത്തേയും, യോഗം-എനെ യോഗത്തേയും (എനെറ ഘടനത്തേയും). അല്ലെ 
ജല്, എന ഭജഠത്തില്നിന്നുണ്ടായ യോഗൈശ്വയ്യുസാമത്ഥ്യവും സവ്യജ്ഞ 
ത്വവും ഇവിടെ യോഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. തത്ത്വതഃ വേത്തി അങ്ങി 
നെയിരിക്കുന്ന യോഗത്തേയും മുമ്വറയപ്പെട്ട എന്െറ വിഭൂതിയേയും = ०100000 
മായി ആര് അറിയുന്നുവോ; സഃ അവികംപേഠയ യോഗേന യുജ്യതേ അവന് അ 
പ്രചലിതമായ യോഗത്തോടുകൂടിയവനാകുന്നു _ സ്ഥിരമായ സമ്യശശനമാകുന്ന 
യോഗത്തോടുകൂടിയവനാകുന്നു; അത്ര സംശയഃ 0229 കായ്യുത്തില് യാതൊരു 
സംശയവുമില്ല. 

[ശ_സ] മമംനിവ്വിശേഷമായും പരബ്രഷ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ; ഏതാം വിഭൂതിം_മുന് 
പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ഈ വിഭൂതിയേയും; വിഭൂതിഃ-മായയാല് വിവിധാകാരമായിരിക്കുന്നത 01} 
തിട്ട അപ്രകാരമുള്ള സപ്യാത്മതയേയയം. യോഗം-:മായായോഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഐശ്വയ്യുത്തേയും 
സ്തഷ്ട്ിസ്ഥിതൃദനപ്രവേശനിയമനനിഗ്രഹാനുഗ്രഹാദിസാമത്ഥ്യത്തേയും; യഃ തത്ത്വതഃ വേത്തി 
യാതൊരു വിചക്ഷണനണണ്് ശാസ്ത്ര്രാചായ്യോപദേശജന്യമായ വിവേകവിജ്ഞാനംകൊണ്ടു പരമാത്ഥ 
മായി അറിയുന്നത് __4ഈ കാണുന്നതു ജഗത്തല്ല, ഇതു പരമാത്മസ്വരൂപംതന്നെയാകുന്നു? എന്നിങ്ങി 
നെ സവ്വവും മത്ധവരൂപമായും, എന്നെ ബന്ധമോക്ഷാദിസവ്വത്തിന്നും കാരണനായിട്ടം, അറിയുന്ന 
ത്; സഃ....യുജ്യതേംഅങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷു വികല്ലരഹിതമായ യോഗത്തോട്ട (മദുപാസ്തി 
യോഗത്തോടു) കൂടിയവനായി ഭവിക്കുന്നു__മോക്ഷേച്ചുയോടുകൂടി 7७04 कर्णो ०९4० വിരക്തനായി ഭപി 
ച്ച. ശ്രഭ്ധാഭക്തികളോടുകൂടി 4“സവ്വവും വാസുദേവന്തന്നെ? എന്നിങ്ങിനെ സകലത്തിലും മല്ബുദ്ധി 

# റി യോടുകൂടി എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. ന അത്ര സംശയഭടമുമുക്ഷയവായവന് സവ്വത്തേയും സന്സിച്ചു 
ശ്രവണാദിനിഷ്ണയോടുകൂടി എന്നെത്തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നുവെന്ന കാഷ്യത്തില് സംശയം വേണ്ട. 

അവര് എപ്രകാരമുള്ള അവികമ്പമായ യോഗത്തോടുകൂടിയാണിരിക്കുന്നത്?__ 

൮. അഹം സ്വ്ൃസ്യ്യ പ്രഭോ മത്തഃ സവ്ം പ്രവത്തതേ 
ഇതീ മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്ധിതാഃ. പ്യാവം നന്നു 

क “അവികല്ലേന? എന്നു പാഠാന്തരം. 
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അഹം-ഞാനു, സ്വ്ൃവസ്യ--സകലജഗത്തിന്നും, = ©18018=(860 108० 100 धज) 3 19 
രേണ) ഉല്പത്തിഹേതു, മത്തട-എന്നില്നിന്നുതന്നെ, സവ്വം-സകലവും, പ്രവത്തതേടപ്രവ 
ത്തിക്കുന്ന, ഇതി--എന്നിങ്ങിനെ, മത്വാ--അറിഞ്ഞ്, ബുധാഭഃടവിവേകികാം, ഭാവസമന്പി 
താ$ടപ്രീതിയോടുകൂടിയവരായി, മാം-എന്നെ, ഭജന്തേ-ഭജിക്കുന്നു. 

“ഞാ൯ സകലജഗത്തിനേറയും ഉ.ല്പത്തിക്കു ഹേതുവാകുന്നു എന്നില് 
നിന്നുതന്നെ (ബുദ്ധി ജ്ഞാനം അസമ്മോഹം മുതലായ) സകലവും പ്രവത്തി 
ക്കുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ അറിഞ്ഞു വിപേകികറം പ്രീതിയോടുകൂടിയലരായി എ 
ന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 

(८००-80) പരബ്രഹ്മമായും പാസുദേവനെന്നു പേരോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്നു 
ഞാ൯ സകലജഗത്തിനേറയും ഉല്പത്തിക്കു ഹേതുവാകുന്നു. സ്ഥിതി, നാശം. 
ക്രയ, ഫലം, ഉപഭോഗം മുതലായ വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ (വിക്രിയാരൂപമായ) 
സകലജഗത്തും എന്നില്നിന്നുതന്നെ ലിസ്കാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നിത്ങി 
നെ അറിഞ്ഞിട്ടു പരമാത്ഥതത്ത്വത്തിനെറ അത്ഥത്തെ അദിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൃ 
ധന്മാര പരമാത്ഥതത്ത്വത്തില് അഭിനിവേശത്തോടുകൂടിയപരായി എന്നെ സേ 
വിക്കുന്നു. 

ആ 

[ശ_സ്] അഹം--നിവ്വിശേഷനായും പരമാത്മാവായുമിരിക്കുന്ന ഞാന്തന്നെ മായാശബളി 
തനായിട്ട', സ്വസ്യ പ്രഭവഃ-സകലപ്രപഞ്ചത്തിന്നും ഉപാദാനമായിരിക്കുന്നു__സകലകായ്യുവും 
കാരണമാത്രമാകുന്നുവെന്ന ന്യായത്താല് സകലവും പരമാത്മസ്വരൂപംതന്നെയായിരിക്കുന്നുവെന. 
ത്ഥം; മത്തഃ സവ്വം പ്രവത്തതേടപരമാത്മാവായ എന്നില്നിന്നുതന്നെയാണ്” 4ബുദ്ധിര്ജ്ഞാനം? എ 
ന്നിങ്ങിനെ മുമ്പറയപ്പെട്ട മോക്ഷസാധനവുംം മോക്ഷവും, ബന്ധസാധനമായ സംസാരവും, അ 
ഭ്യൂദയവുംം എന്നിവയെല്ലാം പ്രവത്തിക്കുന്നത് _ പ്രാണികളുടെ വ്രവൃത്തിയും എന്നില്നിന്നുതന്നെ 
യാണ് സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് __എന്നത്ഥം; ഇതി മത്വാടഇങ്ങിനെ ഇരശ്വരനായിരിക്കുന്ന എ 
ന്നെ സ്വ്വകാരണമായി അറിഞ്ഞ് __ശ്രുതിയുക്തിഗുരുപദേശങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിശ്ചയിച്ച്; ബുധാഃ 
ടവപരോക്ഷജ്ഞാനികളായ മുമുക്ഷൃക്കറം; ഭാവസമന്വിതാദ-സപവ്വവും ബ്രഹ്മംതന്നെയെന്ന ഭാവത്തോ. 
ടുകൂടിയവരായി__സവ്ൃത്ര മത്ഭാവനയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവരായി; മാം ഭജന്തേംസവ്വാത്മകനും പര. 
മാത്മാവുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ 0४७2189 ഭജിക്കുന്നു__ശ്രവണമനനനിഭിധ്യംസനാദികളെക്കൊണ്ട 
ഉ പാസിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

എന്നുതന്നെയുമല്പ__ 

അ. മച്ചിത്താ മല്ഗതപ്രാണാ ബോധയന്തഃ ०100109 
കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം @ ००1) तठ] ച രമന്ത്ി ച. 

മച്ചിത്താഃ--എന്നില് മനസ്സ്സോടുകൂടിയവരായും, മല്ഗതപ്രാണാ$-ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ 
പ്രാണങ്ങളെ) എന്നില് വെച്ചിരിക്കുന്നവരായുമിരിക്കുന്ന (എന്നില് അപ്ല്ിക്കപ്പെട്ട ജീവന 
ത്തോടുകൂടിയവരായുമിരിക്കുന്നു, (ബുധാഃ)ടവിവേകികാഠം, മാം-എന്നെ, പരസ്ററരം-:അ 
002/0021० ബോധയന്തടടസ്യായങ്ങളോടും ശ്രുത്യാദിപ്രമാണങ്ങളോടുംകൂടി ബോധിപ്പിക്കു 
ന്നവരും, കഥയന്തഃ ച-കീത്തനം ചെയ്യുന്നവരും ആയി, നിത്യയം-എപ്പോഴും, തുഷ്ടയന്തി 

ച-സത്തോഷിക്കുകയും, രമന്തി ചട:സുഖത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. 
എന്നില്തനൌെ മന സ്സ്റിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപരും ം എന്നില്തന്നെ 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ (അല്ലെങ്കില് പ്രാണങ്ങളെ) സമപ്പ്റിച്ചിരിക്കുന്നപരും ആയ പി 
വേകികറം എന്നെ ശ്രുത്യാദിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ട്? അന്യ്യോയ്യം ബോധിപ്പി 



൩0൬ ശ്രീമതഭഗവല്ഗിത 

9 ] റ] 1) 

ക്ടുന്നവരും, ഏന്നെ കാത്തനം ചെയ്യുന്നവരുമായ ഹ്ൃപ്പോഴ്്ം സന്തോഷിക്കുക 

९०५ സുഖത്തെ പ്രാപിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മ രിത്താഃ_.എന്നില് ചിത്തത്തെ ഉറിച്ചിട്ടളളവര്; മല്ഗ 
റ, ൧൮ 4 റ 3 2 = 2 

5) श 0) 

തപ്രാണാഃ-.എന്നില് ഉപസംഹ്ൃതമായ ചക്ഷുരാദിന്്രിയങ്ങളോടു (പ്രാണങ്ങ 
<] ४] १ ९) ७8305 കൂടിയവര്, അല്ലെങ്കില്, എന്നില് അപ്ല്ിക്കപ്പെട്ട ജീപനത്തോടുകൂടിയ 

റ] ഉ ॥ 3) | 

വര്; മാം നിത്യം ०९०० ബോധധയന്തഃ-ജ്ഞാന ബലപിയ്യാദിധമ്മങ്ങളെ 
8) | 5) 1) ८} ക്കൊണ്ടു വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന എന്നെ (അപ്രകാരമുള്ള വിവേകികറം) അന്യ്യോ 

ട് [क्वि 

നം സദാ അറിയിപ്പിക്കുന്നപരും, കഥയന്തഃ-കിത്തനംചെയ്യുന്നവരുമായി; തു 
त । ध 

०११) 70} ച രമന്തി ചംപരിതോഷിക്കുകയും, പ്രിയദശനംകൊണ്ട് (ഒരുവനു ത 

ന്െറ പ്രിയതമയുടെ ദശനംകൊണ്ട് ) ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയുള്ള രതിയെ പ്രാ 
1) 

പിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നു. 
[ശ_സി മച്ചിത്താട-സവ്ൃഭൂതാത്മകമായും സവിശേഷബ്രദ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്നില് “സച്ച 

വും ബ്രഹ്മംതന്നെ"യെന്ന വാസനയോടുകൂടിയ ചിത്തത്തോടുകൂടിയവര്൪; മല്ഗതപ്രാണാഃ-എന്െറ ത 

തത്വത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്ഷ്യോച്ചാരണത്തിലും, തദത്ഥത്തെ കേംക്കുന്നതിലും, തന്നിശ്ചിതാത്ഥ 

ത്തെ ദശിക്കുന്നതിലും മറവും താല്പയ്യുമുള്ള വാഗാദീന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടിയവര്; (അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന 

ബുധന്മാര്) മാം പരസ്റുരം ബോധയന്തഃ കഥയന്തഃ ചം:സ്വപ്രജ്ഞാനുസാരേണ വാക്യാത്ഥത്തെ അ 

ന്യോന്പ്യം ബോധിപ്പ്ിക്കുന്നവരും, അപ്രകാരംതന്നെ സ്വാനുഭവത്തെ അവ്വ്യോസ്ത്രം ` പഠയുന്നവരുമാ 

യി നിത്യം തുഷ്യയന്തി ച രമന്തി ചംസ്വാനുഭവത്തിന്നനുരുപമായി സദാ ആനന്ദിക്കുകയും വേദാ 

ന്തവാക്ൃങ്ങളില് രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു __സവ്വവും ഞാ൯തന്നെയെന്നു കാണുന്നവരും കേക്കുന്ന 

വരും അപ്രകാരംതന്നെ ഭാവിക്കുന്നവരുമായി കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നു വെന്നത്ഥം. 

മേല്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം എന്നെ പ്രീതിപുവ്വകം ഭജിക്കുന്നവക്ക് __ 
९) ॥ 

൧0. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രിതിപൃവകം 
<) 8 

ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. 

യേനടയാതൊന്നുകൊണ്ട' (യാതൊരുപായത്താത്), തേടഅവര് (०११०५००९ 15 

വിവേകികഠം), മാം--എന്നെ, ഉപയാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നുവോ, തം ബുഭ്ധിയോഗം-അപ്രകാര 

മുള്ള ബുദ്ധിയോഗത്തെ (ബുഭദ്ധിരൂപമായ ഉപായത്തെം സതതയുക്താനാം-എന്നില് ആസ 

ക്തചിത്തന്മാരും, പ്രിതിപൂവകംടപ്രിതിയോടുകൂടി, ഭജതാം--ഭജിക്കുന്നവരുമായ, തേഷാം: 
അവക്ക്”, 8800 | 92909 കൊടുക്കുന്നു. 

യാതൊന്നുകൊണ്ട്? (യാതൊരുപായംകൊണ്ട് ) അവര് എന്നെ പ്രാപി 

ക്കുന്നുവോ അപ്രുകാരമുളള ബുദ്ധിയോഗത്തെ (ബുദ്ധിരൂപമായ ഉ.പായത്തെ) 

സദാ എന്നില് ആസക്ത ചിത്തന്മാരായി പ്രിതിപൃവ്യകം എന്നെ ഭജിക്കുന്നവ 

ക്കു ഞാ൯ കൊടുക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നിത്യാഭിയുക്തന്മാരും, യാതൊരു ഫലത്തേയുമിച്ഛിക്കാതെ 

എന്നിലുള്ള സ്നോഹംമാത്രം നിമിത്തം തല്പൃവ്യകം എന്നെ ഭജിക്കുന്നപരുമായ 

വക്കു ഞാ൯ മത്തത്ത്വപിഷയമായ. സമ്ൃയശശനത്തെ കൊടുക്കുന്നു. സമൃശ്ശ 

ലക്ഷണമായ അപ്രകാരമുള്ള ബുഭ്ധിയോഗംകൊണ്ട് അവര് പരമേശ്വരനും 

പരമാത്മാവുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ സ്വാത്മാലായിട്ടുതന്നെ അറിയുന്നു. ആര? 

__മച്ചിത്തത്വാദീപ്രകാരേണ എന്നെ ഭജിക്കുന്നപര്തന്നെ. 



893. 
൧൧00൦ അധ്യായം 2.06) 

[ശ_സ] സതതയുക്താനാംടസവൃദാ വേദാന്തശ്രവണാദികളില് പിരിനിഷ്ഠിതന്മാരായ. പ്രീ 

തിപുവ്ൃകം _സ്വസ്വരൂപസാക്ഷാല്കാരസിഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടുള്ള ആസക്തിവിശേഷം പ്രീതി; തല് 

പൂവ്വകം. ഭജതാം തേഷാം-ശ്രവണാടിയില്നിന്നുണ്ടായ ജ്ഞാനത്തിന്നനുരൂപമായി എന്നെ ധ്യ്യാ 

നംചെയ്കുന്ന അവക്ക്"; തം ബുദ്ധിയോഗം__ബുദ്ധിടസ്വരൂപജ്ഞാനം, അതുതന്നെ യോഗമായിട്ടുള്ള 

തു ബുദ്ധിയോഗം, ആ ബുദ്ധിയോഗത്തെ; ഭദാമിടപരമാത്മാവായ ഞാന് കൊടുക്കുന്നു__.നിത്യനിര 

ന്തരശ്രവണാദിനികഷ്ഠന്മാരും പ്രിതിപൂവ്യകം എന്നെ ധ്യാനംചെയ്യുന്നവരുമായ ആ ഭക്തന്മാക്ക്' 9 സമയ 

ശശനലക്ഷണമായും, മല്പ്രാപ്തിക്കുള്ള പ്രതിബന്ധത്തെ നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതായും “ഇതാസകലവും 

ഞാനും ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു എന്നിങ്ങിനെ സവ്വവും ചിദേകരസ്വബ്രഹ്മമാണ് എന്നു ബോധിപ്പിക്കു 

ന്നതായുമൃള്ള ആ ജ്ഞാനയോഗത്തെ ഞാന് കൊടുക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. യേന തേ മാം ഉപയാന്തിടശ്ര 

വണാദികളെക്കൊണ്ടു മത്ഭജ 0 07 1 79०९०९०१ എന്െറ അനുഗ്രഹത്തിന്നു പാത്രീഭൂതന്മാരായുമിരിക്കു 

ന്ന അവര് (മത്ഭക്തന്മാര്) അപ്രകാരമുള്ള (മുന്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള) ബുദ്ധിയോഗംകൊണ്ടു നിവിശേ 

००1029९० ആകാശംപോലെ നിരാകാരനായും, നിതൃകൂടസ്ഥാസംഗചിദ്രൃപനായുംം സദാനന്ൈകര 

സനായും, പരബ്രദ്മമായിരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു__€ഇതുതന്നെ ഞാ൯? എന്നിങ്ങിനെ അനാ: 

ത്മാവില് ആത്മഭാവത്തെ ത്യജിച്ച്” എന്നെത്തന്നെ സ്വാത്മാവായി അറിയുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മ 

ത്സാക്ഷാല്കാരത്തെ ഞാന് അവക്കു കൊടുക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. | 

അങ്ങില് ചിത്തത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഭജിക്കുന്നവക്ക്' അങ്ങ് എന്തിനുവേണ്ടി ബുദ്ധിയോ 

ഗത്തെ കൊടുക്കുന്നു?__ അല്ലെങ്കില്, ത്വത്അഭക്തന്മാക്കു തവല്പ്രാപ്ലിക്കുള്ള മാശ്ശത്തില് ഏതൊരു പ്രതി 

ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള ബുദ്ധിയോഗത്തെ കൊടുക്കുന്നുവോ ആ പ്രതിബന്ധമെന്താക 

ന്നു?__ഈ ८२ कछ ഭഗവാന് സമാധാനം പറയുന്നു _ 

൧൧. തേഷാമേവാനുകംപാത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഃ. 

നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ഇ്ഞാനദിപേന ഭാസ്വതാ. 

തേഷാം-അവരുടെ (ആ ഭക്തന്മാരുടെ), അനുകമ്പാത്ഥം ഏവ--അനുഗ്രഹാത്ഥമാ 

യിട്ടതന്നെ, അഹം--ഞാന്, ആത്മഭാവസ്ഥഃ- അവരുടെ ബുദ്ധിയിലിരുന്നുകൊണ്ട്, അജ്ഞാ 

നജം-അജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള, തമഃട(സംസാരമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന) അന്ധകാര 
ത്തെ, ഭാസ്വതാംപ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ജ്ഞാനദീപേനടജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപ്പത്താല്ം 
നാശയാമിടനശിപ്പിക്കുന്നു. 

7 ഗ്ര 5) ടി <] 
ആ ഭക്തന്മാരെ അയഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിത്തനെ ഞാന്, അവരു 

റി ८ ടെ ബുദ്ധിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് , അജ്ഞാനംകൊനണ്ടുണ്ടായിട്ടള്ള സംസാരാന്ധ 
ക! ;) 1 ॐ 

കാരത്തെ, പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഞാനമാകുന ദീപത്താല് നശിപ്പി. 

ക്ട 112. 

1 3 റ 
(ശം_ഭാ) അവക്കെങ്ങിനെയാണ ശ്രേയസ്സ്റ ഭവിക്കുക എന്നിങ്ങിനെയു. 

)) ടി] 

88. ദയകൊണ്ടുമാത്രം ഞാ൯ അവരുടെ അന്തഃകരണത്തില് സ്ഥിതിചെയകൊ. 
തു | 9) 

ണ്ട് , അവിവേകംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മിഥ്യാപ്രതൃയലക്ഷണമായ അവരുടെ മോ. 
() ) ) 5) प 

ഹാന്ധകാരത്തെ, വിവേക്പ്രത്യയരൂപമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനദീപംകൊണ്ട്? ന 
ി ) 8 <) 

ശിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തികൊണ്ടു സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഈശ്വരപ്രസാദമാകുന്നു അ. 
$ 3) )] 

ിലെ എണ്ണ. ബ്രഹ്മചയ്യാദിസാധനസംസ്ത്രാരത്താലുണ്ടായി | ളം പണ്ണു. ബ്ര യ്യ स ठ ८ ലു 588 പ്രജ്ഞ അ 

തിലെ തിരിയാകുന്നു. അഭിനിവേശത്തോടുകൂടിയ മഭ്യയാനമാകുന്ന കാററ് (ദീ 
9) 

പം ००} ०192० പ്രകാശിക്കുന്നതിന്ന സഹായമായി) മന്ദമായി ഈതിക്കൊണ്ടിരി, ണ് 
ക്കുന്നു. ആ ദിപത്തിന്ന് ആധാരം ലൌകികവിഷയങ്ങളില് വിരക്തിയോട്ടകൂ 



= ൦ 9 
൩൦൮ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

<} 0 രി () റി] റൂ 
ടിയിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണമാകുന്നു. ആ ദീപം. വിഷയങ്ങളില്നിന്നു നിവ 

॥ २) 1) ः 5) य 3) 9) ത്തിച്ചിട്ടുളളതും രാഗദ്വേഷാദി (३००१०९४) കളാല് ബാധിക്കപ്പ്ൌടാത്തതും (09 
() ~) <) 5) വാതസ്ഥാനീയമായതും) ആയ ചിത്തത്തില് സ്തൃക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിത്യം 

1) ‡) 5) ¢ )) ॥ 

ശീിലിക്കപ്പെടുന്ന ഏകാഗ്രധ്യാനത്തില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുളള സമൃശശശനത്താല് 
| ഥ് ആ ദീപം സദാ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാന 

श 
മാകുന്ന ദീപത്താലാണ് ഞാ൯ ഭക്തന്മാരുടെ മോഹാസ്ധകാരത്തെ സശ്പ്പ! 

ക്കുന്നത്. 

[ശ_സ] ഇതുകൊണ്ട്, തീവ്രമോക്ഷേച്ചും തീവ്രവൈരാഗ്യംം എന്നിവയെക്കൊണ്ടു നിദിഭ്ധ്യാസ 

സമാധികളില് പരിശ്രമിക്കുന്ന യതിക്കുതന്നെയാണ് ഇരശ്വരപ്രസാദം സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും, അതു 

കൊണ്ടാണ് സമ്ൃഗശനമെന്നും, സമൃശ്ശശനംകൊണ്ടാണ് അജ്ഞാന നിവൃത്തിയെന്നും, അതുകൊണ്ടുത 

ന്നെയാണ്' വിദേഹകൈവല്ലസുഖസിദ്ധിയെന്നും, സൃചിപ്പ്ിക്കപ്പെടുന്നു. 
൨ ൨൨ 

60106700 മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള വിഭൂതിയേയും യോഗത്തേയും പററി കേട്ടിട്ട് അജ്ജു 

നന് പറയുന്നു 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൧൨. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാ൯ 

പുരുഷം ശാശ്വതം ദിപ്യമാദിദേവമജം പിഭ്ം. 

൧൩. ആഹസ്വ്വാമൂഷയഃ 0७९०1 ദേവഷിന്നാരദസ്മൂഥാ 

അസിതോ ദേവലോ പ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

പരം ७1०2-० 1060०4० 001०, പരം ധാമ ഉത്തമമായ ആശ്രയവും, പരം പവിത്രം 

ഉത്തമമായ പരിശുദ്ധവസ്തവും, ഭവാന് (ഏവ)-(ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനായ) നിന്തിരുവടിതന്നെയാ 

കുന്നു. (യതഃ)-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ത്വാംടനിന്തിരുവടിയെ, ശാശ്വതടടനിതൃയനായും, 

ദിവ്യ ടോവ്രകാശസ്വരൂപിയായും, ആടിദേവംടദേവന്മാക്കുമാദിയായും, അജം--ജന്രഹിതനാ 

യും, വിളംടസവ്ൃവവ്യാപിയായും, പുരുഷം--പുരുഷനായും, സവേ ജ്ടഷയഃട-സകല 2९६९129 

രും, ആഹുഃ-പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട'. തഥാടഅപവ്രകാരംതന്നെ, ദേവഷിഃ നാരദഃടദേവഷിയായ 

നാരദനും, അസിതഃ-അസിതനെന്ന ജ്ൂഷിയും, ഭദേവലടടദേവലന് എന്ന ജൂഷിയും, വയ്യാ 

സഃട:വ്യാസന് എന്ന ജൂഷിയും, (ആഹുഃ)-പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട'. സ്വയം 2102 17015 016163०, 

മേ- എന്നോട്, (തഥാ) ഏവ ബ്രപീഷിടഅപ്രകാരംതന്നെ പറയുന്നു. 

പരബ്രഹ്മവും, ഉത്തമമായ ആശ്രയവും, ഉത്തമമായ പരിശുദ്ധവഡ്യൂ 

വും. ശ്രീകൃ്ണൂഭഗപാനായ അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. സകല ജൂഷിമാരും അങ്ങെ 
(അിന്തിരുവടിയെ) നിത്യനെന്നും. പ്രകാശസ്വരൂപിയെന്നും, ദേവകറംക്കുമാദി 

യായിട്ടുള്ളവനെന്നും. ജന്മരഹിതനെന്നും., സവ്യപ്യാപിയെന്നും, പുരുഷനെന്നും, 

പായുന്നു. ദേവഷിയായ നാരദനും, അസിതന്൯, ദേഖലന. വ്യാസന്, എന്നി 

മഹഷിമാരും അപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങും എന്നോട് അപ്രകാരംത 

ന്നെ പറയുന്നു. 

(ശംഭാ) വരം ബ്രഹ്മ-പരമാത്മാ; പരം (1230) = 2 1209, തേജസ്സ് വ 

പിത്രം-പാവനംട് പരമംപ്രകൃഷ്ടം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 



५१ 
൧00൦ അധ്യായം ൩൧0൯ 

ഡം 

൧൪. സവമേതദ്ൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ 

ന ഹി തേ ഭഗപ൯ വ്യക്തിം വിഭൂദ്ദേവാ ന ദാനവാഃ. 

ഹേ കേശവടഅല്പയോ കേശവ, മാം (പ്രതി)-എന്നോട്', യല്ം(അങ്ങുതന്നെയാ 
ണ് പരബ്രഹ്മം എന്നിങ്ങിനെ) യാതൊന്ന്, വദസിട അങ്ങു പറയുന്നുവോ, ഏതത് സ 

വൃം--ഇതെല്ലാം (ഉടഷിമാരും അങ്ങും .പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം), ജുതംസത്യം എന്ന്, 2602} = 

ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവന്-അല്പയോ ഭഗവാനേ, തേ വൃക്തിംടഅങ്ങയുടെ അവ 

താരമഹിമയെ, ദേവാഃ-:ദേവന്മാര്, ന 01158 = അറിയുന്നില്ല. ദാനവാഃടദാനവന്മാരും, ന 

ഹിടഅറിയുന്നില്ല. 

അല്ലയോ കേശവ, നിന്തിരുവടി എന്നോടു പറയുനതെല്ലാം വാസ്തവ 

മാണെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്. ഹേ ഭഗവ൯., അങ്ങയുടെ 
അവതാരമഹിമയെ ദേവന്മാരും ദാനവന്മാരും അറിയുന്നില്ല. | 

(५८००-9) ജൂഷിമാരും നിന്തിരുവടിയും എന്നോടു പറഞ്ഞതെല്ലാം സ 

തൃമാണെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവത്തെ 
(നിരുപാധികസ്വഭാവത്തെ) ദേവന്മാരും ദാനവന്മാരും അറിയുന്നില്ല. (അങ്ങ 
യുടെ രൂപം ദേപാദികറംക്കുംകൂടി ദുവ്വിജേഞയമായിരിക്കുമ്പോഠം പിന്നെ മനു 
०९12605 കഥയെന്താണ” എന്നു താല്പയും.. 

യാതൊന്നു ഹേതുവായി ട്ടാണ് അങ്ങു ദേവാദികഠംക്കുമാദിയായി ഭവിക്കുന്നത് അതുഹേതുവാ 
യിട്ട് __ 

൧൫. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്ഥ ത്വം പുരുഷോത്തമ 

ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗല്പതേ. 

ഹേ പുരുഷോത്തമ-അല്പയോ പുരുഷോത്തമ, ഹേ ഭ്ൂരതഭാവന-അല്പയോ ഭൂതോല് 

പാദക (ഭൂതങ്ങളെ ഉല്പാടിപ്പിക്കുന്നവനേ), ഹേ ഭൂതേശടഅല്പയോ സകലപ്രാണികാം 

ക്കും നിയന്താവായിട്ടുള്ളവനേ, ഹേ ദേവദേവടആടിത്യാദിദേവന്മാരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 

ഹേ ദേവം, ഫേ ജഗല്്പതേടഅല്പയോ വിശ്വപാലക, സ്വയം ഏവടംനിന്തിരുവടിത 
ന്നെ, ആത്മാനം-നിന്തിരുവടിയെ, ആത്മനാ ഏവടനിന്തിരുവടിയാല്തന്നെ (സാധനാ 

ന്തരംകൂടാതെ), ത്വം-നിന്തിരുവടി, വേത്ഥ--അറിയുന്നു. 

അല്ലയോ പുരുഷോത്തമ, അല്പയോ ഭൂതോല്പാദക., സകലപ്രാണികറം 

ക്കും നിയന്താവായിരിക്കുന്നപനേ, ആഭിത്യാദിദേവന്മാരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹേ 
ദേവ, അല്ലയോ വിശ്വപാലക, നിന്തിരുവടിയെ നിന്തിരുവടിതന്നെ 09) ~क) © 

വടിയാല്തനനെ അറിയുന്നു. | 

(ശം_ഭാ) നിന്തിരുവടിയെ (നിരുപാധികമായ രൂപത്തെ) നിന്തിരുപടി 
തന്നെ നിന്തിരുപടിയാല്തനെൊ (പിഷയംകൂടാതെ പ്രത്യക്തേവന) അറിയുന്നു. 
നിന്തിരുവടി എങ്ങിനെയുള്ള വനാകുന്നു?__നിന്തിരുപടി നിരതിശയജ്ഞാനൈ 
ശ്വയൂുബലാദിശക്തിയോടുകൂടിയിതിക്കുന്ന ഈശ്വരനാകുന്ന. 

(ആ) സ്വയം ഏവ-അങ്ങുതന്നെ__ഉപദേഗംകൂടാതെ എന്നത്ഥം; ആത്മനാടവിഷയംകൂടാ 

തെ പ്രത്ൃക്ത്വേനു ആത്മാനം നിരുപാധികമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ; അങ്ങ് നിരതിശ 

യജ്ഞാനൈശ്വയ്യബലാദിശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനാകുന്നുവെന്നു പഠഞ്ഞതുകൊണ്ട് 

40 ॐ 
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അങ്ങയുടെ സോപാധികമായ ത്രപവുംകൂടി അന്യയന്നു ഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു താല്പയ്യും : 

“പുരുഷോത്തമ എന്ന സംബോധനകൊണ്ടു ക്ഷരാക്ഷരാതിതപൂജ്ണുചൈതന്യരൂപത്വത്തെ ബോധി 

പ്പിക്കുന്നു. ഭൂതഭാവനംപ്രാണികളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നവനേ; ഇതുകൊണ്ടു സവപ്രകൃതിത്വത്തേയുംം 

സവകത്തൃത്വത്തേയും പറയുന്നു. $:ഭൂതേശ? എന്ന സംബോധനകൊണ്ട' അങ്ങയുടെ സവേശ്വരത്വ 

ത്തെ കാണിക്കന്ു. “ദേവദേവ” എന്ന സംബോധനകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സോപാധികമായ രൂപം 

ദേവാദികഠംക്ക്” ആരാധിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്ുമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നു. “ജഗല്പ 
വ വവ 

തേ? എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സകലജഗത്തിനേറയും സ്വാമിത്വേന പാലകനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. 

൧൬. വക്തുമഹസ്യശേഷേണ ദിവ്യാ ഫ്യ്യാത്മവിഭൂതയഃ 
६) റി ടൂ റ്റ -)& !\ 0 റ] 2 റി] ८) 

യാഭിവിഭൂതിഭില്ലോകാനിമാംസ്ത്വം ९००) തിഷ്ടസി. 

(യാഃ) ദിവ്യാ ഹി ആത്മവിഭൂതയഃ-അങ്ങയുടെ അത്ഭുതമായ യാതൊരു വിഭൂതി 

രൂപങ്ങളാണുള്ളത്, യാഭിഃ വിഭൂതിഭിഃടയാതൊരു വിഭൂതിരൂപങ്ങളാല്, ഇമാന് ലോകാന്ട 

ഈ ലോകങ്ങളെ, ്യാപ്യടവ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, തിഷ്ണസി-അങ്ങു 05 16, 1260109 (താഃ) അ 

വയെ, അശേഷേണമുഴുവനുംം വകതും-പറയുന്നതിന്ന', ത്വം-അങ്ങ് (തന്നെ), അഹ 

സിടയോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 

യാതൊരു വിഭൂതിരൂപങ്ങളാല് ഈ ലോകങ്ങളെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അ 
ह, ट 2 2) ) 1 0 = ഭൂ ടി രൂ 

ങ്ങ നില്ലുന്നുവോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമായ അങ്ങയുടെ വിഭൂതി 
9) 

പങ്ങളെ മുഴുപനും പറയുന്നതിന്ന് അങ്ങുതന്നെ യോഗ്യനായിരിക്കുന്നു. 

൧൭. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിംസ്വ്വാം സദാ പരിചിന്തയന്൯ 

കേഷ്യ കേഷ്ു ച ഭാവേഷ്ു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. 

ഹേ യോഗിന്--സകല ഐശ്വയ്യുങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനേ, 

അഹംഞാന്, കഥംഷഎങ്ങിനെ (എന്തെല്ലാം വിഭൂതികളാല്), സദാ-എപ്പോഴും, പരി 

ചിന്തയന്ടധ്യാനിക്കുന്നവനായി, ത്വാം-അങ്ങേ, വിദ്യാം അറിയും. ഹേ ഭഗവന്--അല്ല 

യോ ഭഗവാനേ, കേഷു കേഷ്) ച ഭാവേഷ്--ഏതേതു പദാത്ഥങ്ങളില്, മയാ-എന്നാത്ം 

ചിന്ത്യഃ അസി--അങ്ങു ധ്യാനിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു, 
)) 5} | 

0 {) 33 ध 2 സകല ഫെശ്വയ്യങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവ 
5) റൂ 

നേ, ഞാന് അങ്ങേ, സദാ എങ്ങിനെ (എന്തെല്ലാം വിഭൂതിഭേദങ്ങളോടുകൂടി) 

ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അറിയും? അല്ലയോ ഭഗവാനേ, ഏതേതു പദാത്ഥങ്ങളില് 
> 6) ൯ യി അങ്ങ് എന്നാല് ധ്യാനിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു? 

८ $) + 

൧൮. വിസ്പരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാദ്ദന 
८ 4) । 5) ट 2 2 4] © ഭൂയഃ കഥയ തൃഫ്ലിഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേമൃതം. 

ഹേ ജനാദ്ദന--അല്പയോ ജനാദ്ദന, ആത്മനഃടഅങ്ങയുടെ, യോഗം-യോഗത്തേ 

०४० (സവ്വജ്ഞത്വസവൃശക്തിത്വാദിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന യോഗൈശ്വയയത്തേയും), വിഭ 

തിം ചം:വിഭൂതിയേയും, വിസ്തരേണംവിസ്ത്രാരമായി, ഭൂയഃ-ഇനിയും, കഥയ-പറഞ്ഞാലും. 

ഹി-എന്തെന്നാല്്, അമൃതം--അമുതരൂപമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വാക്യത്തെ, ശൃണ്വതഃ 

മേ-കോംക്കുന്ന എനിക്ക്, തൃപ്യിഃടതൃഫ്പി (അലംബുദ്ധി), ന അസ്തിടഇല്ല. 

< 2 രൂ 3) റ 0 

അല്ലയോ ജനാദ്ദന, അങ്ങയുടെ യോഗത്തേയും വിഭൂതിയേയും വിസ്താര 

(ആ) ഏററവും മന്ദപ്രജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ഞാന് ഏതെല്ലാം പ്രകാരത്തില് അങ്ങേ സദാ 

ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു വിശുദ്ധബുദ്ധിയായി ഭവിച്ചു നിരുപാധികനായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ അറിയും. 



ഇ 
൧ഠ൦൨ാം അധ്യായം ൩൧൧. 

മായി ഇനിയും പറഞ്ഞാലും. എന്തെന്നാല്. അമൃതരൂപമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയു 
© 2 @ 1) )) ടെ വാകൃത്തെ കേഠംക്കുന്ന എനിക്കു തൃപ്തിയില്ല. 

) ¢) റി ;) 
(ശം_ഭാ) അങ്ങയുടെ യോഗൈശ്വയുശക്തിവിശേഷത്തേഴും വിഭൂത 

യേയും, ധ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ട പദാത്ഥത്ങളേയും, വ'സ്മാരമായി ഇനിയും പറ 

ഞ്ഞൊലും. ഭയം ९1 0९02024) © പറഞ്ഞിട്ടണ്ടെജ്കിലും ഇനിയും പറഞ്ഞാലും. 

തൃഫ്ിഃ....അമൃതം__എന്തെന്നാല് അങ്ങയുടെ മുഖത്തില്നിന്നു വരുന്ന വാക്യാമൂ 

തത്തെ കേറഠാക്കുന്ന എനിക്കു തൃപ്ലീയുണ്ടാകുന്നില്ല. ജനാദ്ദന൯__ഭേവന്മാരു 
രീ 

ടെ പ്രതിപക്ഷക്കാരായ അസുരന്മാരെ നരകത്തിലേയ്ക്കു' അയയഷ്ക്തുന്നപനാകയാല് 

ജനാദ്ദന൯ഃ; അല്ലെങ്കില്, ലൌകികമായ അഭ്യദയത്തിന്നും മോക്ഷത്തിന്നും പേ 

ണ്ടി സകലജനങ്ങ്ളാലും പ്രാത്വഥിക്കപ്പെടുന്നപനാകയാല് ജനാദ്ദനന്. 
[ശ_ സ] ജനാദ്ദനന്__ജനിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടു ജനം__സവ്ൃദ്ൃശ്യവഗ്ഗം എന്നത്ഥം. സ 

കലദ്ദശ്യവഗ്ശത്തേയും (അദ്ദതിട) വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ജനാദ്ദനന്.....സവ്വവ്യാപി എന്നത്ഥം. 

ആത്മനഃംപരമാത്മാവും ഈശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ; യോഗംടമായാകൃതമായ ഐശ്വയ്് 

വിശേഷത്തേയും; വിഭൂതിം ചം:വിഭൂതിയേയും; ഭൂയഃ വിസൂരേണ കഥയ--നാമരൂപാദിഭേദങ്ങളോടു 

കൂടി വിശേഷമായി ഇനിയും പറഞ്ഞാലും. ഹി-എന്തെന്നാല്ു അമൃതം....നാസ്സി അങ്ങയുടെ വാഗ 

മൃതത്തെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പാനംചെയ്യുന്ന എനിക്കു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. 

എട്ടാമധ്യായത്തില് അധ്യാത്മാദ ഭേദഭിന്നമായിരിക്കുന്ന സവ്വത്തേയും ബ്രഹ്മമായി ഉപാസി 

ച്ചാലുമെന്നു പറയപ്പെട്ട. എങ്കിലും അവിടെ സവ്വാത്മാവിങ്കല് നാമരൂപജാത്യാദിഭേദവാസനാദോ 

ഷത്താല് മൂഷിതമായി രിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയ മുഡബുദ്ധിക്ക ഭേദബുദ്ധികൂടാതെ അഭേദ 

ബുഭ്ധി ഉദിക്കാത്തതിനാല് ഉപാസ്തിി സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഒമ്പതാമധ്യായത്തിലും “അഹം ക്രതുഃ? എ 

ന്നിങ്ങിനെ സ്ൃാത്മത്വം പ്രതിചാദിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല് അവിടേയും വിശേഷാലംബനമില്ലായ്ക്ക 

യാല് മനസ്സ പ്രപേശിക്കുന്നില്ല. പത്താമധ്യായത്തിലും സാമാന്യേന പറയപ്പെട്ട വെങ്കിലും അവി 

ടേയും മനസ്സിന്നു പിശേഷാലംബനം കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാല് മൂഡഞ്ബുദ്ധിയായിട്ടള്ളവന്നു 

ബുദ്ധിക്കു സ്ഥൈയ്ക്കും വരുന്നതിന്നുവേണ്ടി വിഭൂതിവിശേഷത്തെ വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ടതാകുന്നുവെ 

ന്നഭിപ്രായം. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧൯. ഹന്ത തേ കഥയിഷ്യാമി ദിപ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ 

പ്രാധാന്യതഃ കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്പ്യന്തോ വിസ്തരസ്യയ മേ. 
ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

` ഹന്ത ऋ ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ-അല്പയോ കുരുത്രേഷ്ണ (അജ്ജുന), തേടനിനക്ക്, ദി 

വൃയാഃ--അത്തുതങ്ങളായ, (യാഃ) ആത്മവിഭൂതയഃ-എന്െറ യാവച്ചില വിഭൂതിരൂപങ്ങളാണുള്ള 
छः, (താഃ)--അവയെ, പ്രാധാന്യയതഃംപ്രധാനമായിട്ട്', കഥയിഷ്യയാമിടഞാന് പറഞ്ഞുതരാം. 

ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, മേ-എനെറ, വിസ്തൂരസ്യ-വിഭതികളുടെ വിസ്താരത്തിന്ന്, അ 

ന്ത3-അവസാനം, ന അസ്തിടഇല്പ. 

അല്ല്യോ അജ്ജുന, (ഭയയ്്ല പാത്രീഭൂതനായിരിക്കുന്ന) നിനക്ക് ആ 

ത്ഭൂുതങ്ങളായ എന്റെറ വിഭൂതിരൂപങ്ങളില് മുഖ്യമായിട്ടുളളവയെ ഞാന് പാ 

ഞ്ഞുതരാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് എന്െറ വിഭൂതികളുടെ വിസ്കാരത്തിന്ന്” അ 
വസാനമില്ല. 

{] 
# (ശ്രി) “ഹന്ത? എന്നത് അനുകമ്പാസംബോധനത്തിലാകുന്നു. 



പൂ 

൩ ൧൨ ശ്രിമതല്ഭഗവല്ഗീിത 

(ശം ഭാ) ഹന്തംടഇപ്പോറംഃ ദിപ്യാഃ ആത്മവിഭൂതയഃ (യാഃ താഃ) പ്രാധാ 

02/08 തേ കഥയിഷ്യാമി-.ടിപ്യങ്ങളായുള്ള എനെറ വിഭൂതികളെ പ്രധാനമായി 

3' _അതാതുഭിക്കില് (അവസ്ഥയില്) പ്രധാനമായിട്ടുളളപയെ_ഞാ൯ നീന 

ക്കു പറഞ്ഞുതരാം. എന്നാല് അവയെ മുഴുവ൯ ० 10201908 (02010106) 8060 

കൂടി സാധിക്കുന്നതല്ല. ഹി-എന്തെന്നാല്; മേ വിസ്പൂരസ്യ അന്തഃ ന അസ്തി 
ളു 0 # 

എനെറ വിഭൂതികളുടെ വിസ്കാരത്തിന്ന് അവസാനമില്ല. 

[ശ_സി] താന് (സ്വയം) സവ്വജ്ഞനായാലും അജ്ജുനന്െറ പ്രശ്ശൂവാക്യം കൊണ്ടു മുഡബുദ്ധി 

യായവന്െറ പ്രജ്ഞാമാന്ദ്ുത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു പരിതപിക്കുന്നവനായിട്ടെന്നപോലെ ശ്രീഭഗവാന് മന്ദ. 

പ്രജ്ഞന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു__ഹന്തംമുഡബുദ്ധിയായവന്െറ ७) 

ജ്ഞ ഇപ്രകാരം ശോചനിയാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നതിനാല്; തേ 6104198. ആത്മവിഭൂതയഃ (യാ താഃ) 

പ്രാധാന്പ്യതഭ കഥയിഷ്യാമി-മൂഡബുദ്ധിക്കനുരൂപമായ അവ്രാകൃതങ്ങളായ എന്െറ വിഭൂതികളെ__ 

സ്വരൂപവിശേഷങ്ങളെ_പ്രാധാന്വേന ഞാന് നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം പ്രാധാന്യയതഃ--തേജസ്സി', ശ 

ക്തി, ബലം, പൌരുഷം, വിദ്യ മഹത്വം എന്നി ഗുണവിശേഷങ്ങളാല് എന്െറ ഏതേതു വിഭൂതിക: 

ളാണ് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നത് മുഡന്മാക്കു പ്രീതി, ഉത്സാഹം, ശ്രദ്ധ, ഭക്തി എന്നിവയെ ജനി 

പ്പിക്കുന്ന ആ വിഭൂതികളെ ഞാന് നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാമെന്നത്ഥം. എന്നാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് വി 

ശിഷ്ടങ്ങളായും അവിശിഷ്ടങ്ങളായുമുള്ള സകലവിഭൂതികളേയും പറഞ്ഞുതരാത്തത്? സമാധാനം ഭഗ 

വാന് പറയുന്നു__ഹി-എന്തെന്നാല്; മേ വിസ്കൂരസ്യ- അന്തഃ നാസ്തിടമായയാല് അപരിമിതശക്തി 
തത 

വിജുംഭിതമായിരിക്കുന്ന എന്െറ പവിഭൂതികളുടെ വിസ്കാരത്തിന്ന്__ ബഹുത്വത്തിന്ന്__അവസാന 

മില്ല. സമുദ്രജലത്തില് എത്ര തുള്ളികളുണ്ടെന്നും ആകാശത്തില് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടൈന്നും കണക്ക്" 

എടുക്കാം; എന്നാല് എ൯െറ വിഭൂതികഠം ഇത്രയാണെന്നു കണക്കുണ്ടാക്കുവാന് ആക്കും സാധിക്കുന്ന. 

തല്ല എന്നത്ഥം. 

(അവയില്) ആഭ്യയമായിട്ടുള്ളതിനെ കേട്ടാലും__. 

൨0. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സവ്യഭൂതാശയസ്ഥിതഃ 

അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. 

ഹേ ഗഡാകേശഃനിദൂയെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അല്പയോ അജ്ജുനം സവ്ൃഭൂതാശയ' 

സ്ഥിതഃ-(സവ്വജ്ഞത്വാടിഗുണങ്ങളോടുകൂടി നിയന്താവായി) സകലപ്രാണികളുടേയുമന്താഃ 

കരണത്തിലിരിക്കുന്ന, ആത്മാടപരമാത്മാ, അഹം--ഞാന് (ആകുന്നു. ഭൂതാനാംടപ്രാണികഠം. 
>, ആദി; ച-ആദിയും (ജനയിതാവും), മഭ്ധ്യം ചട-സ്ഥിതിയും (രക്ഷകനും), അന്തഃ 

ചടഅവസാനവും (സംഹാരകത്താവും), അഹം ഏവടഞാന്തന്നെ (ആകുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, സകലപ്രാണികളുടേയും അന്തഃകരണത്തില് സ 
വ്ൃജ്ഞത്വാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടി നിയന്താവായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ ഞാനാകുന്നു. 

സകലപ്രാണികളുടേയും ആദിയും മദ്ധ്യവും അവസാനവും ഞാ൯തന്നെയാകു 

0118. (സകലഭൂതങ്ങംക്കും ജന്മാദിഹേതുവും ഞാ൯തന്നെയാകുന്നുവെന്നത്വഥം..) 

(ശം_ഭാ) ഗുഡാകേശ__ഗുഡാകാംനിദ്ര അതിന്െറ ഈശ്വര൯__നിദ്ര 

യെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നപനെന്നത്ഥം. ഘനകേശന് എന്നും അത്ഥമുണ്ട്”; ഹേഗു 

ഡാകേശ, ഞാന് സകലഭൂതങ്ങളുടേയും ഹ്ൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന നിത്യം ധ്യാനിക്ക. 

പ്പെടേണ്ട പ്രത്യഗാത്മാവാകുന്നുഃ അതിന്നു ശക്തിയില്ലാത്തവര് ഇനി പറയുവാ: 

൯ ഭാവിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളില് എന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാല്. 
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२} 
9) 

60909 സകലഭൂതങ്ങറാക്കും (ഉ @० कोठ} ) കാരണവും സ്ഥിതിയും ലയവുമാകുന്നു.. 

ഇപ്രകാരമാണ് എന്നെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. 

[ശ_സ] സവ്ൃവഭൂതാധിവാസനായും കൂടസ്ഥചിദ്രൂപാസംഗനായും പ്രതൃഗാത്മാവായുമിരിക്കു. 

ന്ന (നിശ്ശൂണനായ) ഞാന് മുഖ്യാധികാരികളായും ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളായുമിരിക്കുന്ന യതികഠംക്ക് ഉപാ 

സ്ൃയനാകുന്നു. പ്രപഞ്ചകാരണരൂപനായും പ്രപഞ്ചപ്രളയരൂപനായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സഗുണനാ. 

യ ഞാന് മധ്യമാധികാരികംക്ക്' ഉ പാസ്യനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

എപ്രകാരമെന്ന് ഇനി പറയുന്നു --- 
८ ¶ 9) 1) 

൨.൧. ആടിത്യാനാമഹം വിഷ്ണ്ുജേജ്യാതിഷാം രവിരംശുമാ൯ 

മരീചിമ്മരുതാമസ്മി വക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. 

ണു 

ഞാനാകുന്നു. ജ്യോതിഷാംപ്രകാശമുള്ളവയില്, അംശുമാന്-വിശ്വമെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കു 

ആദിത്യ്ാനാംദ്വാദശാഭിതൃന്മാരില്, വിഷ്ണുഃടവിഷ്ണു എന്ന ആദിത്യന്, അഹം 

ന്ന രശ്മികളോടുകൂടിയം രവിഃ-സ്ൃയുന്, (അഹം)ടഞാനാകുന്നു. മരുതാം-(സപ്പ)മരുത്തുക്കു. 

ളില് (സപ്തൃവായുക്കളില്), മരീചിഃടമരിചി, അഹം അസ്തിടഞാനാകുന്നു. നക്ഷത്രാണാം:: 

നക്ഷത്രങ്ങളില്, ശശിീടചന്ദ്രന്, അഹം-ഞാനാകുന്നു. 

ദ്വാദശാദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണുവെന്ന ആദിത്യന് ഞാനാകുന്നു. പ്രകാശമു. 
) 9) എ] 5) 1) ലി ലി 

88 വയില് എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന (പ്യാപിച്ചീരിക്കുന്ന) രശ്മീകളോടുകൂടിയ സ്മ 
് ഹൂ ന ५ റി] ടൂ 
യയൂനും നക്ഷത്രങ്ങളില് ചന്ദ്രനും, ഞാ൯തന്നെ. സപ്ല്മരുത്തുക്കളില് മരീചി. 

എന്ന മരുത്തു ഞാനാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മരുതാം-മരുത്ത” എന്ന ദേവതാഭേദങ്ങളില്. ശേഷം 0५००. 

[ശ_സ] ഇങ്ങിനെ (മു൯ഭ്ല്ലരോകപ്രകാരം) ഉത്തമമധ്യയമന്മാക്കള്ള ഉപാസ്യഭേദത്തെ നിരൂപി. 

ചവിട്ട് ഇനി അധമന്മാരുടെ ഉപാസനമയ്ക്ായിക്കൊണ്ട' എന്െറ വിഭൂതിപിശേഷങ്ങളെത്തന്നെ നിരൂ 

പിക്കുന്നു__ആദിത്യഠനാമഹം വിഷ്ക്കുഃ-ദ്വാദശാദിത്യന്മാരെല്ലാവരും എന്െറ വിഭൂതിതന്നെയാകുന്നു. 

(നാമത്രുപാദിഭേദങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു വിശേഷമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നതു പിഭൂതി) ആ ആടിത്ൃന്മാരില് വെ. 

ചു വികഷ്ണ്ുവെന്നു പേരായ ആദിത്യന്, പ്രഭാവാതിശയംകൊണ്ട്', എന്െറ വിഭൂതിവിശേഷമാകുന്നു. 

അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന വിഴ്ണ്ണുവെന്ന ഈ ആടിത്യന് പരമേശ്വരന്തന്നെയാണെന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടി 

ഉപാസിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ജ്യോതിഷാം അംശ്ുമാന് രവിഃ (അഹം)-ജ്യോതിശ്ചക്രത്തിലിരിക്കു. 

ന്ന സകലജ്്യോതിസ്സ്റകളൂം എന്െറ വിഭൂതിതന്നെയാകുന്നു. അവയില്വെച്ചു രശ്മിമാനായ तदेते 

ഞാന്തന്നെയാകുന്ന__തേജസ്സിനെറ ആധിക്യം കൊണ്ട് എന്റെറ വിഭൂതിവിശേഷമാകുന്നു. അങ്ങി. 

നെയിരിക്കുന്ന സ്ൃൂയ്യുനും പരമേശ്വരനെന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഉ പാസിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നുവെ. 

ന്നത്ഥം. 

൨൨. പേദാനാം സാമവേദോസ്ട്രീ ദേഖാനാമസ്പി വാസവഃ 

ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്ടമി ചേതനാ. 

0190020० = വേദങ്ങളില്, സാമവേദഃടസാമവേദം, അസ്ധിടഞാനാകുന്നു. ദേവാ: 
നാംംഭേവന്മാരിത്, വാസവടഇന്ദ്രന്, അസ്തിഞാനാകുന്നു. ഇന്രിയാണാം-ഇസ്രിയങ്ങളില്, 

മനഃ ചടമനസ്സ്ും, छो? 02 |= 6200908 772. ഭൂതാനാംടപ്രാണികളില്, ചേതനാ--ജ്ഞാനശ , 
ക്തി, അസ്ലിംഞാനാകുന്നു. 

|} 9} 

വേദങ്ങളില് സാമവേദധും, ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മ. 

സ്സ്ും, ഭൂതങ്ങ ളില് ജ്ഞാനശക്തിയും., ഞാനാകുന്നു. 
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 ] 1) റ പ 2012) റി റി 2 ॥ 

ളില്വെച്ചു സങ്കല്ലവികല്ലാത്മകമായ മനസ്സ്സ് ഞാനാകുന്നു. ചേതനാ-കായ്യുക 
4 ६) 7) റൂ 0) 

രണസംഘാതത്തില് അഭിപ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ പ്ൃത്തി. ശേഷം 

0००. 

൨൩. ര്ദ്രാണാം ശംകരശ്ചാസ്മ്രീ വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം 
3) ളി 9] 

വസ്തനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഃഃ ശിഖരിണാമഹം. 

രുദ്രാണാം-:പതിനൊന്നു രദ്രന്മാരില്, ശംകരഃ ചംശങ്കരന് എന്നു പേരായ @(300) 

അസ്ധലി--ഞാനാകുന്നു. യക്ഷരക്ഷസാംടയക്ഷന്മാരും രാക്ഷസന്മാരുമായവരില്, വിത്തേശടം 

കുബേരന്, (അസ്തി) --ഞാനാകുന്നു. വസ്മനാംടഅഷ്ടുവസുക്കളില്, പാവകഃ ചടഅഗ്നിം, അ 

സ്തിഞാനാകുന്നു. ശിഖരിണാംട:പവ്ൃതങ്ങളില്, മേരുഃ-മേരുപവ്ൃതം, അഹം-ഞാനാകുന്നു. 

പതിനൊന്നു ര്രൂന്മാരില് ശങ്കരനെന്ന രദ്രനും, യക്ഷരാക്ഷസന്മാരില് 
5) ९ (} १ 

കബേരനും, അഷ്ടുവസുക്കളില് അഗ്നിയും, പവ്യതങ്ങളില് മേരുപവ്ൃതവും, ഞാ 

നാകുന്നു. 

൨൪. പൃരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പഠത്ഥ ബൃഹസ്പതിം 

സേഠാനീനാമഹം 00.038 സരസാമസ്മ്ി സാഗരം. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, പുരോധസാംടപുരോഹിതന്മാരില്, മുഖ്യംത്രേ 

ഷ്ഠനായ, ബ്ൃഹസ്സുതിംട(ദേവഗുരുവായ) ബൃഹസ്പുതിയായി, മാം-എന്നെ, വിദഭ്ധിടഅറി 

ഞ്ഞാലും. സേനാനീനാം-:സേനാപതികളില്, അഹം-ഞാന്, നസ്നൂന്ദഃട(ദേവസേനാധിപ 

നായ)സുബ്രഹ്മണ്മയനാകുന്നു. സരസാം-ജലാശയങ്ങളില്, സാഗരഃ ചംടസമുദൂവും, അസ്തി 

ഞാനാകുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുനം, പൃരോഹിതന്മാരില് എന്നെ ബ്ലഹസ്റ്റതിയായറി 

ഞ്ഞാലും. സേനാപതീിമാരില് ഞാ൯ സുബ്രഹ്മണ്യനാകുന്നു. ജലാശയങ്ങളില് 

00230. ഞാനാകുന്നു. 

(ശം_ ഭാ] പുരോധസാം....ബ്ൃഹസ്പൃതിം-എന്നെ രാജപ്യരോഹിതന്മാരില് 

പ്രധാനനായ ബ്ൃഹസ്ററതിയായറിഞ്ഞാലും. എന്തെന്നാല് അദ്ദേഹം 2039780 

പുരോഹിതനാകയാല് മുഖ്യനാകുന്നു. സരസാം സാഗരഃ അസ്ധി.ദേവന്മാര് കു 

ഴിച്ചിട്ടുള്ള ജലാശയങ്ങളില് സമുദ്രം ഞാനാകുന്നു. ശേഷം സ്ത്റഷ്ടം. 

൨൫. മഹഷിണാം ഭൂഹ്രരഹം ഗിരാമസ്നപേകമക്ഷരം 

യജ്ഞാനാം ജപയജേഞാസ്ടരീി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. 

മഹഷിണാം-മഹഷിമാരിത, ഭൃഗഃ-ഭൃഗമഹഷി, അഹംടഞാനാകുന്നു. ഗിരാംപ 

ദാത്മികങ്ങളായ വാക്കുകളില്, ഏകം അക്ഷരം-ഏകാക്ഷരമായ = (९0०१000० 13०) അസ്തി: 

ഞാനാകുന്നു. യജ്ഞാനാം-യജ്ഞങ്ങളിത, ജപയജ്ഞഃ3--ജപയജ്ഞവും, സ്ഥാവരാണാംട 

സ്ഥാവരങ്ങളില്, ഹിമാലയഃടഹിമവാന് പവ്ൃതവുംം അസ്തി-ഞാനാകുന്നു. 

മഹഷിമാരില് ഭൂഗുമഹഷി ഞാനാകുന്നു. പദാത്മികങ്ങളായ ०1०९] 53 

ളില് ഏകാക്ഷരമായ ഓംാകാരപദം ഞാനാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളില് ജപയജ്ഞ 

വും. സ്ഥാവരങ്ങളില് ഹിമവാന് പവ്ൃതവും, ഞാനാകുന്നു. 
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॥ ५7) ൨൬. അശ്വത്ഥഃ സവവൃക്ഷാണാം ദേവഷിണാം ച നാരദഃ 

ഗന്ധവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. 

൨൭. ഉച്ചൈഃശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമമൃൂതോത്ഭവം 

ഐരാവതം ഗജേന്്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. 

സവവ്ൃക്ഷാണാംടസകലവൃക്ഷങ്ങളില്, അശ്വത്ഥഃ-അശ്വത്ഥവൃക്ഷവുയം, ദേവഷീി 

ണാം-ദേവഷിമാരില്, നാരദഃ ചം-നാരദമഹഷിയും, ഗസ്ധവാണാംടഗന്ധവന്മാരിത്, ചി 

തൂരഥഃ--ചിത്രരഥന് എന്ന ഗന്ധവനും, സിഭ്ധാനാംടസിഭ്ധന്മാരില് (ജനിക്കുമ്പോഠംതന്നെ 

പരമാത്ഥതത്ത്വജ്ഞന്മാരായവരില്), കപിലഃ മുനിഃ--കപിലന് എന്ന മുനിയും, (അസ്തി) -- 

ഞാനാകുന്നു. അശ്വാനാംടകുതിരകളില്, അമുതോത്ഭവംടഅമുതമഥനത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചം 

ഉച്ചൈഃശ്രവസം-ഉച്ചൈഃശ്രവസ്സ' എന്ന കുതിരയായും, ഗജേന്ദ്രാണാംടശ്രേഷ്ണമായ ആ 

൯നകളില്, ഐരാവതം-(അമുതമഥനത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ച) ഐരാവതമെന്ന ആനയായുംം 

നരാണാംമനുഷ്യരില്, നരാധിപം .ചരാജാവായും, മാം-എന്നെ, വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും. 

സകലവൃക്ഷങ്ങളില് അശ്വത്ഥവ്ൃക്ഷവും, ദേവഷിമാരില് 02008040 
ഷിയും, ഗന്ധവ്ൃന്മാരില് ചിത്രരഥനെന്ന ഗന്ധവ്വനും, സിദ്ധന്മാരില് കപിലന് 

എന്ന മുനിയും, ഞാനാകുന്നു. കുതിരകജില് അമൂതമഥനത്തില്നിന്നുത്തഭപിച്ച 

ഉച്ച്പൈശ്രവസ്സെന്ന കുതിരയായും., ഗജേന്ദ്രന്മാരില് ഐരാവതമെനന ആനയാ 

യും. മനുഷ്യരില് രാജാവായും. ഏന്നെ അറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ ഭാ) സിഭ്ധാനാം-ജന്മനാ തന്നെ ധമ്മജ്ഞാനവൈരാഗ്മൈശ്വയ്യാ 

തിശയത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപരില്; ഐരാവതം-ഇരാവതിയുടെ പുത്രനായ 

ഗജശ്രേഷ്്൯. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

൨൮. ആയജുധാനാമഹം വജും ധേനൂനാമസ്പി കാമധുക. 

പ്രജനശ്ചാസ്ടി കന്ദപ്പഃ സപ്പ്യാണാമസ്മ്രി പാസുകിഃ. 

൨൯. അനന്തശ്ചാസ്ടി 2090299 വരുണോ യാദസാമഹം 

പിതൃണാമയ്ുമാ ० 100] യമഃ സംയമതാമഹം. 

ആയുധാനാം-ആയുധങ്ങളില്, വജ്ും-വജ്കായുധം, അഹംടഞാനാകുന്നു. ധേന 
നാം-പശ്രക്കളില്, കാമധുക്കാമധേനു, അസ്തിടഞാനാകുന്നു. പ്രജനഃപ്രജോല്പത്തിക്കു 
കാരണമായ, കന്ദപ്പഃടകാമന് (മന്മഥന്), അസ്തി--ഞാനാകുന്നു. സപ്പ്യാണാംടസപ്പുങ്ങളില്. 
(വിഷത്തോടുകൂടിയവയില്), വാസുകി ചടവാസുകി എന്ന സ്പ്റ്ൂരാജനും, അസ്ലി--ഞാനാ 
കുന്നു. നാഗാനാംടനാഗങ്ങളില് (വിഷമില്ലാത്തവയില്), അനന്ത$ ചട:നാഗരാജനായ 
ശേഷന്, അസ്തിടഞാനാകുന്നു. യാദസാം-ജലജത്തുക്കളില് (ജലത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവ 
രില്), വരുണഃ-രാജാവായ വരുണന്, അഹം-ഞാനാകുന്നു. പിതൃണാം-പിതൃക്കളില്, 
അയ്യുമാ ചടപിതൃരാജാവായ അയ്യുമനും, അസ്ധതി--ഞാനാകുന്നു. സംയമതാംനിയമത്തെ 

ചെയ്യുന്നവരില് (ദണ്ഡ് പ്പിക്കുന്നവരില്), യമഃടയമന്, അഹം-ഞാനാകുന്നു. 

ആയുധങ്ങളില് വജ്ായുധവും. പശുക്കളില് കാമധേനുവും, പ്രജോല്: 

പത്തിക്കു ഹേതുവായ മന്മഥനും. സപ്പങ്ങളില് രാജാവായ വാസുകിഷ്ും., നാഗ 

ങ്ങളില് രാജാവായ ശേഷനും. ജലസഞ്ചാരികളില് രാജാവായ വരുണനും. 



ॐ 

൩൧൬ ശ്രിമല്ഭഗവപല്ഗീത 

പിതൃക്കളില് രാജാവായ അയ്യുമനും. സംയമനം ചെയ്യുന്നപരില് യമനും. ഞാ 
നാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പജും-ദധീചിയുടെ എല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പജ്രായുധംഃ 
3) പി കാമധുക-സകലകാമങ്ങളേയും സാധിപ്പിക്കുന്ന പസിഷ്ടമഹഷിയുടെ കാമധേ 

ളി 
ി നഃ അല്ലെങ്കില്, ധാരാളും പാല് തരുനാ ഏതെങ്കിലും പശു. ശേഷം 10१००. 

൩0. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലഃ കലയതാമഹം 
१) മൃഗാണാം ച മൃഗേന്രോഹം പൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. 

ദൈത്യാനാം ദൈതൃന്മാരില്, പ്രഹ്ലാദഃ ചടപ്രഹ്ലാദന്, അസ്ിടഞാനാകുന്നു. ക 
ലയതാം-ഗണനം ചെയ്യുന്നവരില്, കാലഃടകാലംം, അഹം-ഞാനാകുന്നു. മുഗാണാംടമൃഗങ്ങ 
ളില്, മുഗേന്ദ്രഃ ചടമൃഗരാജാവായ സിംഹവും, പക്ഷിണാം-പക്ഷികളില്, വൈനതേയഃ 
ചടപക്ഷിരാജാവായ ഗരുഡനും, അഹം-ഞാനാകുന്നു. 

റി 
ദൈത്യന്മാരില് പ്രഹ്ലരാദനും., ഗണനം ചെയ്യുന്നവരില് കാലവും, മൂഗ 

ങ്ങളില് മൂഗരാജാവായ സിംഹവും, പക്ഷികളില് ഗരുഡനും, ഞാനാകുന്നു. 
>) 4 9] >) (८००-80) ഭദൈത്യാനാം-ദിതിവംശത്തില് ജനിച്ചുവരില്; മുഗേന്ദ്രഃ_സിം 

ഹം. അല്ലെങ്കില് ० 161); പചൈനതേയഃ വിനതാപൃത്രനായ ഗരുത്മാ൯ (ഗരു 
010}. 

൩൧. പവനഃ പവതാമസ്ടി രാമഃ ശ്രസൂഭൂതാമഹം 
ത്ധഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹനവീ. 

പവതാംടപരിശുഭദ്ധിയെ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളില് (വേഗമുള്ള വസ്തുക്കളില്), പവ 
0280100), ठता] 62009059 02 ~ ശമ്പ്യഭുതാം--ആയുധം ധരിച്ച ശുരന്മാരില്, രാമഃരാമന് 
(ദശരഥപുത്രന്), അഹം-ഞാനാകുന്നു. ത്ഥഷാണാം-മത്സൃയങ്ങളില്, മകരഃ ചടമകരമത്സയം, 
അസ്തിടഞാനാ കുന്നു. സ്രോതസാം-നദികളില് (പ്രവാഹോഭകങ്ങളില്), ജാപനവിടഗംഗാ 
നദി (ഭാഗീരഥി), അസ്കി--ഞാനാകുന്നു. 

പരിശുദ്ധിയെ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്ക്കളില് വായു ഞാനാകുന്നു. ആഷ്യധം 
ധരിച്ചു ശുരന്മാരില് രാമ൯ ഞാനാകുന്നു. മത്സ്യങ്ങളില് മകരമത്സ്യവും, നദി 
കളില് ഗംഗാനദിയും, ഞാനാകുന്നു. 

൩൨. സഗ്ലാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമജ്ളുന 
അധ്യ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, സഗ്ലാണാം-ആകാശാഭിസൃഷ്ടികളില്, ആദി 
ഉല്പത്തിയും, മഭ്ധയം ചടസ്ഥിതിയും, അന്തഃ ഥ5അവസാനവും (നാശവും), അഹം-ഞാ 
നാകുന്നു. വിദ്ദയാനാംടവിദ്യകളില്, അധ്യാത്മവിദ്മ്യാ-ആത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രതിപാദിക്കു 
ന്ന വിട്ടുയും, പ്രവദതാംടവാടിക്കുന്നവരില്, വാദഃ--വാദവും, അഹം ഏവ--ഞാന്തന്നെയാ 
കുന്നു. 

1) = )) 5) 9) അല്ലയോ അജ്ജുന, ആകാശാടിസ്തഷ്ട്രികതുടെ ഉല്പത്തിയും, സ്ഥിത് 
ഹു | 

ഗ് യും നാശവും, ഞാനാകുന്നു. വിദ്യകളില് ആത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രതിപാദിക്കു 
ന്ന വിദ്യയും, പാടിക്കുന്നപരില് വാദവും, ഞാ൯തന്നെയാകന്നു. 



> 7 
ഥാവാം അധ്യായം ൩൧൭ 

(ശം_ഭാ) സഗ്ഗാണാം. ..അഹം-ഞാ൯ സൃഷ്ടികളുടെ ഉല്പത്തിയും 
സ്ഥിതിയും ലയവും ആകുന്നു. “അഹമാദിശ്ച മധ്യഞ്ച ഭതാനാമന്ത ഏവ ച? 
(അ. ൧൧. ഗ്രോ. ൨൦.) എന്നിങ്ങനെ ആദ്യം ജിവാധിഷ്ഠിതന്മാരായ ഭൂതങ്ങളെ © 
ദ്ദേശിച്ചാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടള്ളത്. എന്നാല് ഇവിടെ ഇപ്പ്യോഠം പറഞ്ഞിരിക്കു 
നാതു സകലസ്തഷ്ടരികളേയുമുദ്ദേശിച്ചാകുന്നു. വിദ്യകളില് ആത്മവിഷയമായ വി 
ॐ) പ്രധാനമാകുന്നു; എന്തെന്നാല് അതിന്െറ പ്രയോജനം മോക്ഷമാകുന്നു. അ 
ങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അധ്യാത്മവിദ്ട) ഞാനാകുന്നു. വാടിക്കുന്നപരില് പാദം പ്ര 
ധാനമാകുന്നു; എന്തെന്നാല്. വാദം അത്ഥനി ണ്നയത്തെ ഒ യ്യുന്ന തിന്നു ഹേതു 
വായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് അതാ (വാദം) ഞാനാകുന്നു. “പ്രപദതാം? എ 
ന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വാദം, ജല്പം, വിതണ്ഡാ, എന്നിങ്ങിനെ പ്രപക്തൃദ്വാരേ 
ണ പലവിധവദനഭേദങ്ങറഥം എന്നത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവയില് 010 
ദം, അത്ഥനിഴറ്റയത്തിന്നു ഹേതുവാകയാല്, പ്രധാനമാകുന്നു. 

(ശ്രീ) “അഹമാടിശ്ച മധ്യം ച? എന്നതുകൊണ്ടു സൃഷ്ടപ്യാദികത്തുത്വം പാരമൈശ്വയ്യുമാണെ 
ന്നു പറയപ്പെട്ട. ഇവിടെ തല്സ്തഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങം എന്െറ വിഭൂതിയായി ധ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ട 
താകുന്നുവെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയുന്നു. 

പ്രവദതാം 01988 അഹംട:വാദികളെ സംബന്ധിച്ചു വാദം, ജല്ലം, വിതണ്ഡാ. എന്നിങ്ങിനെ 
മുന്നുകൂട്ടം പ്രസിദ്ധമാ കുന്നു. അവയില്വെച്ചു വാദം ഞാനാകുന്നു. ജല്ലം__രണ്ടുപേര് അമ്മിലുള്ള ത 
ക്രത്തില് ഒരുവന് വ്രമാണം കൊണ്ടും തക്കം കൊണ്ടും സ്വപക്ഷത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും മറേറ പക്ഷ 
ത്തെ ദുഷിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നത്” ജല്ലം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഒരുവന് സ്വപക്ഷത്തെ സ്ഥാ 
പിച്ചാല് മറേറവന് ഛലജാതിനിഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളേക്കൊണ്ടു തല് പക്ഷത്തെ ദുഷിക്കുകയും, സ്വ. 
പക്ഷത്തെ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നതു വിതണ്ഡാ ആകുന്നു. അവ രണ്ടും വാടികറം 
തമ്മിലുള്ള ശക്തി പരിക്ഷിപ്പം൯മാത്രം വേണ്ടിയാകുന്നു. എന്നാല് ഗുരുശിഷ്യയന്മാരോ അന്യയന്മാരോ 
തമ്മില് രാഗദ്വേഷാദിക ംകൂടാതേയുള്ള തക്കത്തിന്നു വാദം എന്നു പറയുന്നു. അതിന്െറ ഫലംത 
ത്ത്വനിരൂപണമാകയാല് അതു ശ്രേഷ്ണമാകുന്നു. അതിനാല് അത്” എന്െറ വിഭൂത്ിയുമാകുന്നുവെ 
ന്നത്ഥം. 

൩൩ അക്ഷരാണാമകാരോസ്്ി ദ്വന്മ്വഃ സാമാസികസ്ൃയ ച 
അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖംഃ. 

അക്ഷരാണാം- അക്ഷരങ്ങളില് (വണ്ണങ്ങളില്), അകാരഃ-“അ* എന്ന അക്ഷരം, 
അസ്യി--ഞാനാകുന്നു. സാമാസികസ്യ--:സമാസസമൂഹങ്ങളില്, ദ്പന്ദ്വഃദ്വന്ദ്വം എന്ന സ 
മാസവും, അക്ഷയഃടക്ഷയമില്ലാത്ത (പ്രവാഹരൂപമായിരിക്കുന്ന), കാലഃ 218०0610 1०, 
അഹം--ഞാന് (ആകുന്നു). ധാതാ--കമ്മഫലങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന, വിശ്വതോമുഖഃം-.ചതുമ്മുഖ 
ബ്രഹ്മാവ് (സവ്വതോമുഖനും), അഹം ഏവം--ഞാന്തന്നെയാകുന്നു. 

അക്ഷരങ്ങളില് അ എന്ന അക്ഷരം ഞാനാകുന്നു. സമാസസമൂഹ 
6एा@ 1 ദ്വന്ദ്വമെന്ന സമാസം ഞാനാകുന്നു. പ്രവാഹരൂപമായഷിരിക്കുന്ന കാ 
ലവും ഞാനാകുന്നു. സവ്യകമ്മഫലങ്ങളുടേയും വിധാതാവായിരിക്കുന സവ്വതോ 
മുഖനും ഞാ൯തന്നെ. 

(ശം_ഭാ) “കാലഃ” എന്ന ८०60 ठठ 1012" ക്ഷണം (ടകാലത്തിനെറ സ്മ 
०२१40 1610062०) എന്നോ. അല്ലെങ്കില് കാലത്തിന്നുംകൂടി കാലമായിരിക്കുന പ 

41 # 
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രമേശ്വരനെന്നോ, അത്ഥം ധരിക്കാം. ധാതാ-കമ്മഫലത്തിനെറ വിധാതാ 

വിശ്വതോമുഖഃ-സവ്വതോമുഖ൯. 

(ശ്രീ) അക്ഷരാണാം “അ"കാരഃ അസ്യതിടവണ്ണങ്ങളില്വെച്ച്' “അകാരം ഞാനാകുന്നു. എ 
ഴി | (൪) 

ന്തെന്നില് സവ്വവാങ് മയത്വം ഹേതുവായിട്ട്” അതിന്ന്' ക്രേഷ്ഠത..ം കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതി 

ന്നു പ്രമാണമായി ശ്രുതി__:അകാരോ വൈ സവാ വാക്ക സൈഷാ സ്റത്റശോഷ്ടരഭിവ്യജ്യമാനാ ബ 

१]? 90} 50 95൨൮ ൨ ॐ) | ലു < ॥ ഹ്വി നാനാരൂപാ ഭവതി”. സാമാസികസ്ൃയ ദ്വന്ദവഭസമാസസമൂഹങ്ങളില്വെച്ചു ००० 6234०› എ 
റി] റി 

സിങ്ങിനെയുള്ള ദ്വന്ദപ്വസമാസം ഞാനാകുന്നു. ഇവിടെ ഉഭയപദപ്രധാനതവംകൊണ്ട ദ്വന്ദ്വസമാ 
ററ റ] റൂ 

സത്തിന്നു ശ്രേഷ്ഠത്വം കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അക്ഷയ കാലഃ ച അഹം_പ്രവാഹരൂരൂപമായിരിക്കു 

ന്ന കാലം ഞാനാകുന്നു. “കാലഃ കലയതാമഹം? എന്ന, ഘട്ടത്തില് ആയുഗ്ഗണനാത്മകമായ വഷശ 
ര 4] © 2 0 0 ६] = ङ; സ 2 ] $) ാദ്യായുസ്സ്വരൂപമായ കാലമാണ്' പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്'. ആ ആയുസ്സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന കാലം ആയു 

{] റ] = റി 

സ്സ് ക്ഷയിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്ഷയിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ പ്രവാഹരൂപമായിരിക്കുന്ന അക്ഷയ 

മായ കാലമാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ധാതാ വിശ്വതോമുഖഃ അഹം ഏവകടകമ്മഫലപവിധാതൃക്ക 

ളില്വെച്ചു സവ്യകമ്മഫലവിധാതാവ്' ഞാനാകുന്നു. 

൩൪. മൃത്യുഃ സവഹരശ്ചാഹമുത്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം 
7) യ തിഃ ] 11 0 २) <) 9) & 8 ) 

കിത്തിഃ (2101989 ച നാരിണാം സ്മുതിമ്മേധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ. 
५ 0. 2 റു രി [കി റി റി 

സവഹരഃട(സംഹാരകന്മാരില്വെച്ച്") സ്ചകലത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന, മൃത്യുഃ ചടമു 

തൂവും, ഭവിഷ്യയതാം-വരുവാന് പോകുന്ന പ്രാണികളുടെ, ഉത്ഭവഃ ചടഉത്ഭവവും ७2९] 3९० 
9 റി (] < १ റി ५] ६] റി ॥ ലി 

വും), നാരീണാംടസ്ര്രികളില്, കിത്തിഃ-കിത്തിക്കഭിമാനിദേവതയും, ശ്രിഃ--ഐശ്വയ്യാഭിമാ 

നിദേവതയായ ലക്ഷ്മിയും, വാക് ചടവാക്കിന്നഭിമാനിദേവതയായ സരസ്വതിയും, त्प 

തിഃടസ് മുതിക്കഭിമാനിദേവതയും, മേധാ--ബുഭ്ധിക്കഭിമാനിദേവതയും, ധൃതിഃ-:ധൈയ്യത്തിന്ന 

ഭിമാനിദേവതയും, ക്ഷമാ-ക്ഷമക്കഭിമാനിദേവതയും, അഹം--ഞാനാകുന്നു. 

4 7 

സകലത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന മൃത്യുവും, ഭാവികല്പന്മാരായ പ്രാണികളു 
(+ १} 5.) ടെ ഉത്ഭവവും ¢ (അഭയദയവും) ഞാനാകുന്നു. സ്ര്രികളില് സപ്പദേവതാരൂപക 

ഥ് १ 9) ॥। (3) 9) 

കായ കിത്തി, ശ്രി, വാക്, സമൃതി. മേധാ. ധൃതി. ക്ഷമ എന്നവരും ഞാനാ 
കുന്നു. 

(ശം) മുത രണ്ടവിധമാകുന്നു__(൧) ധനാദിയെ അപഹരിക്കുന്ന 

0178; (൨) പ്രാണനെ ഹരിക്കുനാവ൯. ഇവരില് പ്രാണനെ ഹരിക്കനാപന്. 
സവഹരന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. സവഹരനായ ആ മുത ഞാനാകുന്നു. അ 

ല്ലെങ്കില്, പ്രകയകാലത്തില് സഡ്യൃത്തേയും ഹരിക്കുന്ന പരമേശ്വരന് എന്നും: 
അത്ഥമാകാം. ഭവിഷ്യതാം ഉത്ഭവഃ ച അഹം-.ഭാവികാലത്തില് ഉല്കഷപ്രാ: 
പ്പിക്കു യോഗ്യന്മാരായവക്ക് അഭദയവും തല്പ്രാഫ്ടിഹേതുവും ഞാനാകുന്നു. 
നാരിണാം കിത്തിഃ....ക്ഷമാ-(സ്ട്രികകില് ഉത്തമകളായ കീത്തി, ശ്രീം വാക. 
സ്മൃതി, മേധ. ഡൃതി, ക്ഷമ, എന്നിവര് ഞാനാകുന്നു. അവയുടെ ആഭാസ 
മാത്രബന്ധംകൊണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങറം കൃതാത്ഥന്മാരായിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 

ത്രി +] (न्ड) * കീത്തിധാമ്മികത്വനിമിത്തമായ ഖ്യാതി; ശ്രീലക്ഷ്മി (കാന്തി, ശോഭി; വംകസ 
(ആ) # കിത്തിഃംധാമ്മ് മിത്തമായ ഖ്യാതി; ലക്ഷ ); വാകുടംസ 

റി റ] റി ഠാ റി 4 

വൃത്തേയും പ്രകാശി പ്പിക്കുന്ന വാണി; तए कक ഃംചിരാനുഭൂതസ്മൂരണശക്തി; മേധാഷ:ഗ്രന്ഥധാരണശ. 
;) 9 | 1] ൫] റി 

ക്തി; ധൃൂതിദ--ധൈധയ്യം ക്ഷമാടമാനാവമാനങ്ങളില് ചിത്തവികാരമില്ലായ്ക. 
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൩൫. ബ്ലഹത്സാമ തഥാ സാഷ്ലാം ഗായത്രീ! ഛന്ദസാമഹ , 

മാസാനാം മാഗ്ഗശീഷോഹമൂതുനാം കുസുമാകരഃ. 

സാമ്ലാം-സാമവേടത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളില്, ബ്ൃഹത്സാമടബ്ൃഹത്സാമമെന്ന സാമ 

വും, ചരന്ദസാം-ഛന്മസ്സുകളില്, ഗായത്രീടഗായത്രി എന്ന ഛന്ദസ്സും, അഹട്ടേഞാനാകുന്നു. 

തഥാട-അപ്രകാരംതന്നെ, മാസാനാംമാസങ്ങളില്, മാഗ്ഗശിഷ്ടടമാഗ്ലൂഴിമാസവും (ധനുമാ 

സവും), ട്ൂതുനാംട(ആറ്') ജ്ൂതുക്കളില്, കുസുമാകരഃട(രമണിയത്വംഹേതുവായിട്ട്) വസന്ത 

2&@ ०1०) അഹംടഞാ൯ ആകുന്നു: 

സാമപേദത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളില് ബ്യഹത്സാമമെന്ന 000001०; ഛ 

09558 12 ഗായത്രി എന്ന ഛന്ദസ്സും അപ്രകാരംതന്നെ മാസങ്ങളില് മാഗ്ഗ 

ഴിമാസവുംം ജുതുക്കളില് വസന്ത ജൂതുവും, ഞാനാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സാമവേദത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളില് മോക്ഷപ്രതിപാദകമായി 
രിക്കുന്ന. ബൃഹത്സാമം ഏററവും പ്രധാനമാകുന്നു. അതിനാല് അതു ഞാനാ 

കുന്നു. ഗായത്ര പ്യാദിഛന്ദോവിശിഷ്ടങ്ങളായ ജുക്കുകളില് ഗായത്രി എന്ന 

ജക ഞാനാകുന്നു. മാസങ്ങളില് മാഗ്ഗശിഷവും, ജുതുക്കളില് വസന്തജ്ുതുവും 

ഞാനാകുന്നു. (മൂഗശിഷനക്ഷത്രത്തോടുകൂടിയ പൌണ്ണുമാസിയുള്ള മാസം മാ 

ഗൃശീഷമാസം.) 

൨.൬. ©} ०० ഛലയതാമസ്ടമി തേജസ്നേജസ്വിനാമഹം 

ജയോസ്ി പ്യവസായോസ്ടി സത്ത്വം സത്ത്വവതാമഹം. 

ചഛലയതാം-അസ്വ്യോന്യം വഞ്ചിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച, ദ്യൂതം-ചുതുകളി, അ 

സ്പി-:ഞാനാകുന്നു. തേജസ്വിനാംടപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയവരുടെ, തേജഃടപ്രഭാവം, അഹം: 

ഞാന് ആകുന്നു. ജയഃ-ജയത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ ജയം, അസ്തിടഞാനാകുന്നു. വ്യവ 

സായഃട(ദ്യമശാലികളായവരുടെ) ഉദ്യമം, അസ്തിഞാനാകുന്നു. സത്ത്വവതാംടസാത്ത്വിക 

ന്മാരുടെ, സത്ത്വം--സത്ത്പഗുണം, അഹംഞാനാക്ുന്നു. 

വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൃതുകളി എന്ന വഞ്ചനയും. പ്രഭാവത്തോടുകൂടിയവ 

രില് പ്രഭാവവും, വിജയികളുടെ ജയവും. ഉ.ദൃയമശാലികളുടെ ഉ.ദ്യമവും, സാത്ത്വി 
കന്മാരുടെ സത്ത്വഗണവൃയം ഞാനാകുന്നു. 

൩൭. വൃഷ്ണ്ണിനാം 01000 68601905} പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ 

മുനിനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവിനാമുശനാ കവിഃ 

വൃഷ്ണിനാം-യാദവന്മാരില് വാസദേവഃ-:വാസുദേവനും (ശ്രീകൃഷ്ണനും), പാണ്ഡവാ 

നാം-പാണ്ഡവന്മാരില്ം, ധനഞ്ജയഃടഅജജുനനും, അസ്ലി--ഞാനാകുന്നു. മുനീനാം അപി: 
റി $] 2 १ ൭ ശ ;] (ठ 2) ടു 2 2 മുനിമാരില് (വേദാത്ഥത്തെ 20202०6 ०.1 ിലമുള്ളവരില്), ൮൮0സഃടവ്യാസമഹഷിയും, ക 

വീനാം-ശാസ്ധ്ൂദശികളില്, ഉശനാ കവിഃടഉശനന് എന്നുപേരായ കവിയും (ശുക്രാചായ്യു 

രുപം അഹംട-ഞാന് ആകുന്നു. 

യാദവന്മാരില് ശ്രീകൃഷ്ണനും, പാണ്ഡവന്മാരില് അജ്ജുനനും, മുനിമാ 

രില് വ്യാസമഹഷിയും, കവികളില് ശുക്രമഹഷിയും, ഞാനാകുന്നു. 



ക്ര 

൩൨൧ ശ്രിമത്ഭഗപല്ഗിത 

(ശഭ) വാസുദേവഃ-നിനെറ സഖാവായ ഞാന്തന്നെ. മുനീനാം. 
മനനശിലന്മാരും സവ്യപദാത്ഥജ്ഞാനികളുമായിരിക്കുന്നപരില്; കവിനാം-ക്രാ 
ന്തദശികളില് (സവ്യൂജ്ഞന്മാരില്). ശേഷം ५००. 

൩൮. ദണ്ഡോ 80625020) നീതിരസ്ടി ജിഗിഷതാം 
മൌനം ചൈപവാസ്പി ഗുഫ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. 

ദയമതാംടദമനകത്താക്കന്മാരെ (ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവരെ?) സംബന്ധിച്ച, ദ 
ണ്ഡഃഭടദണ്ഡം (ദണ്ഡനക്രിയ), അസ്ലി-:ഞാനാകുന്നു. ജിഗീഷതാം-ജയിപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നവ 
രെ സംബന്ധിച്ചുള്ള, നിതിഃടസാമാട്ടയുപായരൂപമായ നിതി (१2०९०) ശാസ്ത്രീയമായ ധമ്മ. 
മാഗ്ശും), അസ്തി--ഞാനാകുന്നു. ഗുഫ്യഠാനാം--ഗോപനീയങ്ങളായവയില്വെച്ച്, മൌനം. 
ഗോപനഹേതുവായ മൌനവചചനം (മനനശീലത്വം), അസ്ത്ി--ഞാനാകുന്നു. ജ്ഞാനവതാം-: 
തത്ത്വജ്ഞാനികളുടെ, ജ്ഞാനം ചം-ജ്ഞാനവും, അഹം ഏവ--ഞാന്൯തന്നെയാകുന്നു. 

ദമനകത്താക്കുന്മാരുടെ ദണ്ഡഠക്രിയയും. ജയിപ്പാനിച്ചുയുളള വരുടെ സാ 
മാദ്യയപായരൂപമായിരിക്കുന്ന ഗീതിയും, ഗോപഠിയങ്ങളായുള്ള വയില് “മൌന 
വും തത്ത്വജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാകുന്നു. 

൩൯. യച്ചാപി സവ്ൃഭൂതാനാം ബീജം തദഹമജ്ജൂന 
ന തദസ്തി വിനാ യല് സ്യ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, സവ്വഭൂതാനാം-സവഭൂതങ്ങാംക്കും, ബീജം വ്ര. 
രോഹകാരടഴീറം, യത് ച, അപിടയാതൊന്നോം, തല്-അത്, അഹംടഞാനാകുന്നു. ചരാച 
९०= ०1029९४० അചരമായുമിരിക്കുന്ന, യല് ഭൂതംയാതൊരു ഭൂതം, സ്യാല് ഉണ്ടോ, തല്. 
അത്, മയാ വിനാടഎന്നെ കൂടാതെ, ന അസ്തി ഇരിക്കുന്നില്ല. 

അല്പയോ അജ്ജുന, സകല്ഭൂതങ്ങറംക്കും പ്രരോഹകാരണമായിട്ടേതോ 
അതു ഞാനാകുന്നു. സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായിരിക്കുന യാതൊരു ഭൂതവും എ 
ന്നെ കൂടാതെയിരിക്കുന്നില്ല. 

(ശം ഭാ) ഈ പ്രകരണത്തെ ഉ.പസംഹരിപ്പാ൯വേണ്ടി ഭഗവാന് പി 
ഭൂതിസംക്ഷേപത്തെ പറയുന്നു __എന്നെ കൂടാതെ ചരമായോ അചരമായോ യാ 
തൊരു ഭൂതവും ഇല്ല. എന്തെന്നാല്. എന്നാല് പരിത്യക്തമായിട്ടുളളതു നിരാ 
ത്മകമായും ശുന്യമായും ഭവിക്കുന്ന. അതിനാല് സവ്വൃവും മദാത്മകമാകുന്നുവെ 
ന്നത്ഥം. 

[ശ_സ] ഇങ്ങിനെ പിഭൂതിപിശേഷങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെ ഉപ. 
സംഹരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി കായ്യുമാസകലം കാരണമാത്രംതന്നെയെന്ന സ്ത്യായത്തെ അനുസരിച്ചു സ്സ 
വൃവും ഞാ൯തന്നെയെന്നു പറയുന്നു_യല് ച സവ്൮വഭൂതാനാം ബിജം--ആകാശാദിസകലഭൂതങ്ങംക്കു. 
മുല്പത്തികാരണം യാതൊന്നോ.__ അവ്യ്യാകൃതമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ജഗദ്ദോനി യാതൊന്നോ (തദ 
ഹം) അത് ഞാനാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു. കായ്യ്ം കാരണമാത്രമാകയാല് സപ്വവും ഞാ൯തന്നെയെന്നു 
സുചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ അത്ഥത്തെ വൃതിരേകമുഖേന പഠയുന്നു. സച്ചിദാ 

१] ‡] 
& നന്ദസ്വരൂപനായും അനന്തനായും ബ്രശ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ കൂടാതെ__മത്സത്തയാതി വ്യാപിക്ക 

പ്പെടാതെ__മത്ഭിന്നമായി ചരമായും അചരമായും യാതൊരു വസ്തുവും മുന്നു ലോകങ്ങളിലും കാണവപ്പറെ 
% പ 91 12 ദമനകത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദണ്ഡം__യാതൊന്നുകൊണ്ടാണ്” അസംയ 

തന്മാരും സംയതന്മാരായി ഭവിക്കുന്നത് ആ ദണ്ഡം_എന്െറ വിഭൂതിയാകുന്നു. 



८ | 
<0-99 അധ്യായം ൩൨൧. 

$) 

ടന്നതല്ല. എന്നെ കൂടാതെ സത്താകട്ടേ അസത്താകട്ടേ ഒരു ദിക്കിലും ഒരു പ്രകാരത്തിലുമുണ്ടാവാന് 

പാടില്ല എന്നത്ഥം. ഇതുകൊണ്ടു സവ്വവും ഞാന്തന്നെയെന്നു സിദ്ധമായി. “$ബ്രദ്മൈവേദം സവ്ൃം? 
¦] 

എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. 

@20. 02060200} മമ ദിപ്യാനാം വിഭൂതിനാം പരന്തപ 
© 2 ) ४ । രത 2 ഏഷ തുദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേവ്വിസ്പരോ മയാ. 

ഹേ പരന്തപ-അല്പയോ അജജ്ുന, മമ-എനെറ, ദിവ്യ്യാനാംടഅത്ളുതങ്ങളായം 

വിഭൂതിനാംടവിഭൂതികഠംക്കു', അന്തഃ--അവസാനം, ന അസ്തിടഇല്പ. വിഭൂതേഃടവിഭൂതിയുടെ, 
റി റി റി 

ഏഷഃ തു വിസ്തൂരഃ--ഈ വിസ്താരം, ഉദ്ദേശതഃട ചുരുക്കമായി, മയാടഎന്നാല്, പ്രോക്തഃ 

പറയപ്പെട്ട. 
൨ 1 1) 9) ൫] 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എനെറ അത്തഭൂതങ്ങളായ വിഭൂതികഠംക്ക' അവ 
സാനമി നെറ വിഭൂതിരൂപത്തിന്െറ ഈ വീസ്യാര രുക്കമായിട്ടമാ 

പ്പ ०4) ०) (3 ` ^“ ടെ: റ് = 

ത്രം എന്നാരു പറയപ്പെട്ടു. 

(ശം_ഭാ) സവ്യാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെറ വിഭൂതികഠം ഇത്ര (ഇ 
ന്നപ്രകാരം) എന്ന് അറിപാനോ, പറവാനോ., ആക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ശേ 
१10 (1०५. 

3) | ന १ |] 

൪൧. യദ്യദവിഭൂതിമത്സത്ത്വം &ठ।0 हि 1206001 പാ 

തത്തദേവാവഗച്ഛു ത്വം മമ തേജോംശസംഭവം. 

വിഭൂതിമല്-ഐശ്വയ്യത്തോടുകൂടിയോ, ശ്രീമല്-സമ്പത്തോടുകൂടിയോ (കാന്തി 

യോടുകൂടിയോ), ഉനജ്ജിതം ഏവ വാ-ഗുണാതിശയങ്ങളോടുകൂടിയോ, യല് യത്-ഏതേ. 

ത്, സത്ത്വം (അസ്ലി)--വസ്തവുണ്ടോ, തല് തല്ടഅതെല്ലാം, മമ--എന്െെറ, തേജോംശസം. 

ഭവം ഏവടപ്രഭാവത്തിന്െറ അംശംകൊണ്ടുണ്ടായവയെന്ന്, ത്വംടനീ, അവഗച്ചുട-അറി, 

ഞ്ഞാലും. 
ഐശ്വയ്യത്തോടുകൂട്'യോ, സമ്പത്തിയോടുകൂടിയോ, (പ്രഭാവബലാദി, 

9) <} 2 റ) ൧ുണാതശയങ്ങള്കോടുകൂട്ടിയോ ഫ്ലുന്തെല്പ്ാം ട്ട അതെല്ലാം എന്റെറ. 

പ്രഭാവത്തിനെറ അംശംകൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്നു നി അറിഞ്ഞാലും. 
2 |] 5} ¬ * १ 2 न्ट 2 (८००-€9) ശ്രിമല്.ലക്ഷ്മിയോടുകൂടിയത് $ അല്ലെങ്കില്, ഉത്സാഹര്ത്തോ 

“ 5) (> [वि = १ ५] ८ 

ടൃകൂടിയത്” (സമൂദ്ധിയോട് > അല്ലെങ്കില് കാന്തിയോടുകൂടിയതി); = 0090०८० 10 
നെറ. ശേഷം तून. 

൪൨. അഥവാ ബഹുനൈതേോ കിം ജ്ഞാതേന തവാജ്ജൂന, 
വിഷ്ടൂഭ്യാഹമിദം കൃല്സ്സറമേകാംശോ സ്ഥിതോ ജഗല്. 

ഹേ അജ്ജുന-അല്പയോ അജ്ജു൯, അഥവാ-അല്ലെങ്കില് (എന്നാല്), ബഹുനാട: 

വേറെ വേറെ വിസ്തരിച്ച്', ജ്ഞാതേന-അറിയപ്പെട്ട, ഏതേനം--ഈ വിഭൂതിരൂപംകൊണ്ട്. 

തവടനിനക്ക്, കിം-എന്തു പ്രയോജനം. അഹം-ഞാന്, കൃല്സ്തം--:സകലമായം, ഇദം ജ 

ഗത്--:ഈ ജഗത്തിനെ, ഏകാംശേനടഒരംശംകൊണ്ടുമാത്രം, വിഷൂഭ്യ-:വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്* 
ധം शे ണ്ട് റി നി {] 
(ധരിച്ചുകൊണ്ട്), സ്ഥിതഃടനില്ലുന്നു. 

| 2 1) 0 3] ൬ 4) 

അല്പയോ അജ്ജുന, എന്നാല്, വിസ്കാരമായി അറിയപ്പെട്ട ഈ 01 

തികളെ ക്കൊണ്ടു നിനക്കെന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത'? ഞാ൯ ഈ ജഗത്താസക. 

ലത്തേയും ഒരംശംകൊണ്ടു വ്യാപിച്ചു (ധരിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 



റു ( ~ 

൩൨൨ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീിത 

(ശം_ഭാ) ഇങ്ങിനെ വിസ്ക്രാരമായിട്ടറിഞ്ഞിട്ട നിനക്ക് എന്തു ഫലമാണു 
ടാകനാത് ? ആകപ്പാടെ ഞാന് പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന അത്ഥത്തെ നി കേ 

ട്ടാലും. ഈ ജഗത്താസകലത്തേയും ഞാ൯ എന്റെറ ഒരംശംകൊണ്ട്',. ഒരവയ 

വംകൊണ്ട്', ഒരു പാദംകൊണ്ട്, (സവ്ൃഭുതസ്വരൂപനായിട്ട) ദൂഡ്ധമായി ധരി 

ച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ८० 19689012) വിശ്വാ ഭൂതാനി-സവ്ൃഭൂതങ്ങളും അ 

ദ്രേഹത്തിന്െറ പാദമാകുന്നു? (തൈത്തിരിയ ആരണ്യകം. ൩. ൧൨.) എന്നു ശ്രു 
റൂ 

തിപാഷ്യം. 

[ശ_സി] ഇങ്ങിനെ മന്ദബുദ്ധികളായ മുമുക്ഷ്യക്കളുടെ ഉപാസനക്കായിക്കൊണ്ടും, കാണപ്പെ 

ട്ടന്നവയെല്ലാം പരമാത്മാവിന്െറ പിഭൂതിപിശേഷമാകയാല് എല്ലാം പരമേശ്വരന്തന്നെ എന്നറി 

യൂന്നതിന്നുവേണ്ടി യും, “ആട് തൃയഠനാമഹം വിഷ്ണൂ? എന്നതു മുതല് “ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം? എന്ന 

ശ്ര്രോകംവരെ സ്വവിഭൂതി വിശേഷങ്ങളെ പ്രതിപാടിച്ചിട്ട് ഇപ്പ്യോഠം വിഭൂതിപിശേഷജ്ഞാനത്തി 

നേറയും, തദുപാ സ്യിയുടേയും അകിഞ്ചില്കരത്വസൂചനദ്വാരാ പ്രജ്ഞയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അധികാ 

രികഠംക്കു സവിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വര൯തന്നെയാണ് ഉപാസനീയമായ വസ്തൂവെന്നു പദേ 

ശിച്ചുകൊണ്ടു് അധ്യായത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു _അഥവാ....കിം-എന്െറ വിഭൂതികഠം അനത്തങ്ങ 

ളാകുന്നു. അവയെ പറയുന്നതിനാകട്ടേ അറിയുന്നതിനാകട്ടേ ആക്കും കഴിയുന്നതല്ല. അഥവാ “ഇ 

ത' എന്െറ വിഭൂതിവിശേഷം, ഇത് എന്െറ വിഭൂതിപിശേഷം? എന്നിങ്ങിനെ എന്െറ വിഭൂതിവി 

'ശേഷങ്ങഠം അഭ നകം പറയപ്പെട്ട വെങ്കിലും തരഭ്ധാത്മാവും മുഖ്യയാധികാരിയുമായി രിക്കുന്ന നിനക്കു 

ബഹുപ്രകാരത്തില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മദ്വിഷയകമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്? എന്തു ഫലമാണുണ്ടാകുന്നത് 

__ തല്ജ്ഞാനം കൊണ്ടും തടുപാസ്സി കൊണ്ടും ചിത്തതുദ്ധിയോ മോക്ഷമോ യാതൊരു ഫലവും നിന 

ക്കണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നത്ഥം. 

വൂ ॥ വി റ] നി {] ४] 2 റ] വൃപക്ഷം _വിഷ്ക്കുവാടിവ്ൃക്തിവിശേഷങ്ങള്ാക്കും തത്വരൂപത്വമുള്ളതിനാല് തടുപാസ്ത 

കൊണ്ടും തല്ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മുഖ്യമായ ഫലം നിശ്ചയമായുണ്ടാകും. 

സമാധാനം അങ്ങിനെ പറവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, വിഭൂതിപിശേഷങ്ങം അന 

ന്തങ്ങളാകയാല്__ അവയില് ഇരശ്വരത്വബുദ്ധിയുണ്ടാകുമ്പോം അനേകേശ്വരത്വജ്ഞാനമുണ്ടാവാ 
റി {] {] ;] {] നി 1] റി 

നിടയാകുന്നു. അതു മോക്ഷ ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നില്ല. വിഭൂതികം അനന്തങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഠം 

റി ;) 0] ¶ >) ॥ റി 
തടുപാസ്ത്റി ഏകേശ്വരത്വബുദ്ധികൊണ്ടു ചെയ്തുാനും പ്രയാസമായിരിക്കും. അവയില് ഗുണവിശേ 

ഷതാരതമ്യമുള്ളതിനാല് രാഗാദ 'കാലുഷ്യംകൂടാതെ ചിത്തത്തിന്നു പ്രസാദവും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത ९. 
७) 

അതിനാല് മുഖ്യാധികാരിയും മുമുക്ഷ്യവുമായി രിക്കുന്ന ന് സംസാരമോചനത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു പരമേ 

ശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ സവ്വാത്മാവായ। ഭഴിച്ചാലും എന്നു സൂചിപ്പ്യിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു. 

വിഷ്ടഭ്യാഹം....ജഗല്ംനിവ്വിശേഷനും പരമാത്മാവുമായിരിക്കുന്ന ഞാന് സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായും 

മായാതല്കായ്യുമായുമിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്താസകലവും എന്െറ ഒരംശത്താല് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്നു__നിരവയവമായിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിന്നു മേഘാവച്ചേദംകൊണ്ട് എപ്രകാരമാണ്” ഭാ 

ഗകല്പന അതുപോലെ നിരംശമായിരുന്നാലും പരബ്രദ്മത്തിന്നു മായാതല്കാഷ്യ്ാവച്ചേദംകൊണ്ടു ത 
വ ൧ര 

റി ത 1] ;] ©) റി ६७, ത ി % ८) 1) ശര 0 2 

ദുപഹിതമായിരിക്കുന്ന ചൈതന്ൃൃത്തിന്ന് അംശത്വം കല്ലിക്കപ്പെടുന്നു. ९०196800} വിശ്വാ ഭൂത 

നി? എന്ന ശ്രുതിവാക്യപ്രകാരം മായോപാധികമായ അംശത്താല്, പാദത്താല്ം, സപ്യത്തേയും വ്യാപി 

ചുകൊണ്ടു ഞാന് സപ്യാത്മാവായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. “സഹസ്രശിഷാ പുരുഷഃം സഹസ്്രശീഷ്ം ദേ 



ലൂ 
൧ഠ൦൨ാം അ ധ്യായം ന ൨൩. 

വം? എന്നിങ്ങിനെ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപനും ഏകേശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ 

നി ഭജിച്ചാലും. ആ ഭജനംകൊണ്ടു നി കൃതാത്ഥനായി ഭവിക്കുമെന്നത്ഥം. 

ഇതി ശ്രീമത്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
കു १ 

७९००८०८००७ ४ (212० 020५०01968 

വിഭൂുതിയോഗോ നാമ 

ദശമോധ്യയായഃ 

വിഭൂതിയോഗമെന്ന പത്താമധ്യായം 

സമാപം. 
ത് 
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- വ 
പത നൊന്നാമധ്യായം 

൭ ¶ 2) 2 € ി 2 2 ഭഗവാന്െറ 01160} 2०68 {०० പറയപ്പെട്ടു. എന്നാല് *വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃല്സ്തമേകാംശേ 
ന സ്ഥിതോ ജഗല്? എന്നു ഭഗവാന് പഠഞ്ഞതിനെ കേട്ട' അജ്ജുനന് ഭഗവാന്െറ ആദ്യമായും ഐ 
ശ്വരമായുമിരിക്കുന്ന ജഗദാത്മരുപത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണണമെന്ന ഇച്ചുയോടുകൂടി പറഞ്ഞു__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൭ 2 മ് 2 ൩ ത ) ൧. മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഫ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം 

യത്ത്വയോക്തം 019 1601009 മോഹോയം വിഗതോ മമ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

മദനുഗ്രഹായ-എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി (എന്െറ ശോകനിപ്പത്തി 
ക്കായിക്കൊണ്ട, പരമംടപരമാത്മനിഷ്ടമായും, ഗുഫ്ൃൃംഗോപ്പ്യമായും, അധ്ധ്യാത്മസം 

ജ്ഞിതംട ആത്മാനാത്മവിവേകവിഷയമായുമുള്ള, ൭ൽല് വചഃട(“അശോച്ച്യാനന്വശോച 
സ്ത പം? എന്നതു മുതല് ആറാമധ്യായാവസാനംവരെയുള്ള) യാതൊരു വാക്യം, ത്വയാടഅ 

ഞ്ങാല്, ഉക്തം --പറയപ്പെട്ടുവോ, തേന--ആ വാകൃത്താല്, മമ-എനെറ, അയം മോഹം 

ഈ മോഹം (ഞാന് ഹന്താവാകുന്നു, ഇവര് ഹനിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത്യാദി ലക്ഷണമായിരിക്കു 

ന്ന ഭൂമം), വിഗതഃടപോയി. 

എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി പരമാത്മനിഷ്ടമായും ഗോപ്യമാ 
യും ആത്മാനാത്മവിലവേകവിഷയമായുമുള്ള യാതൊരു വാക്യമാണ് അങ്ങാല് 

2 2 ~¬ മോ © റ )} 9] പായപ്പെട്ടത് ആ വാക്ൃയത്താതു എന്റെറ മോഹം പോയിരിക്കുന്നു. 
१] 9) (ശം_ഭാ) പരമം-നിരതിശയമായ. മമ മോഹഃ-എന്െറ @®2 0480145 ) 

(~ ബുദ്ധി. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

[ശ_സ] പത്താമധ്യായത്തില് മന്ദപ്രജ്ഞന്മാരായവക്കു മനഭതുഭ്ധിദ്വാരാ മോക്ഷസിദ്ധിക്കാ 
യിക്കൊണ്ടു സ്വപിഭൂതിവിശേഷങ്ങളെ ഉ പാസനാത്ഥം പ്രതിപാദിച്ചതിന്െറശേഷം അമന്ദപ്രജ്തന്മാ 
രായവക്ക് “വിഷ്കഭ്യാഹമിദം കൃതസ്തം? എന്നിങ്ങിനെ പിശ്വാത്മകമായും ഐശ്വരമായും സോപാധിക 

റി] റി ¶ റി () ൭ 1 © # & മായുമിരക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ ഉപാസ്യത്വേന സൂചിപ്പിച്ചിട്ട' ഇപ്പേോം അജ്ജുനന്െറ പ്രാത്ഥനപ്ര 
കാരം മായാവിലാസവിള്ുംഭിതമായും അതൃത്ഭൂതമായുമിരിക്കുന്ന സ്വവിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്നതി 

2 १? റി ॥ 91 നും സ്വതഃ തന്നെ पमन ,176 18 1९99 പ്രകറശിപ്പ്ിക്കുന്നതിന്നും, സ്വസാക്ഷാല്കാരം അതിടുല്ലഭ 
മാണെന്നും അതു ഭക്തന്മാക്കമാത്രം ലഭ്യമാണെന്നും പ്രതിപാടിക്കുന്നതിന്നും, വേണ്ടി ഏകാദശാധ്യായ 
മാരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആദ്ദയംതന്നെ സവ്വജഗല്കാരണമായും, സപ്വാത്മകമായും സല്ല്ൈശ്വയ്യസ 

റ] ടി 2) त) റി ി ത് ] റു ഠ ബ്വന്നമായുമിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ സ്വസ്യോപാസ്യത്വേന ബോധിപ്പ്ിച്ചതിനെ കേട്ടിട്ടു” ആ 
തിനെ സാക്ഷാല്കരിക്കുന്നതിനിച്ചുയോടുകൂടി ഭഗവൽകൃതാനുഗ്രഹാനുവാദേന ഭഗവാനെ അ 
ഭിമുഖീകരിപ്പംനായിക്കൊണ്ട്” അജ്ജുന൯ പറഞ്ഞു__4“എന്െറ ഈ ഭ്രാതൃപുത്രാദികറം മരിക്കു 
ന്നുവല്ലോ ഞാനവരെ കൊല്ലുന്നുവല്ലോടു? എന്നിങ്ങിനെ മോഹസാഗരത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എ 

| त) $) ബ |] 2 ¦) ക് € ന്നെ അനുഗ്രഹക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ആത്മയാഥാത്മൃത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും__ അശോഷ്യ്യാ 
നന്വശോചസ്തരവം?ം “നായം ഹന്തി ന ०072160? “ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത്, “വേ 
ദാവിനാശിനം നിത്യം", “അച്ഛേേദ്ദോയമദാഹ്യോയം?, ഇത്യാദിലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതും, പരമാ 
ത്ഥവിഷയമായതും ആത്മാവിന്ന് കത്തുത്വഭോകതൃത്വാദിഭരമത്തെ കളയുന്നതും__അതുഹേതുവായിട്ടുത 
ന്നെ ഗോപനീയമായതുമായ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതിപാടിക്കുന്നതും, അയോഗ്യന്മാക്കം അസഭ്ധമ്മാക്കഠം 
ക്കം അശ്രദ്ധാത്മാക്കഠംക്കും ഉപദേശി പ്പാ൯ പാടില്ലാത്തതും ആയ യാതൊരു വാക്ൃയത്തെയാണ്” ആ ~ (4 

റ] റി 0 ¬ ¬) (थ 20 $] { ५] 0) ;] ത്തി ുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മാനാത്മ സ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും മിഥ്യാജ്ഞാനത്തെ നിവ 



२७९ 
0 -2-20. അധ്ധ്യായം ൩൨൫ 

റി <} റി ५] 

പ്പിക്കുന്നതുമായ ആ വാക്ൃത്താല് പൂപ്വോക്തലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ എന്െറ ചിത്തഭമം പോയിരിക്കു 

ന്നു. ത്വല്ക്ൃപയാ ഞാന് വിനഷ്ടമോഹനായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

എന്നുതന്നെയുമല്ല__ 
റ 

൨. ഭവാപ്യയൌ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൌ വിസ്മൂരശോ മയാ 

ത്വത്തഃ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാപ്യയം. 

ഹേ കമലപത്രാക്ഷ-അല്ലയോ ചെന്താമരയിതാംപോലെയുള്ള ,കണ്ണ്ണോടുകൂടിയവ 

നേ, ത്വത്തഃടഅങ്ങില്നിന്നുതന്നെ, ഭൂതാനാംടപ്രാണികളുടെ, ഭവാപപയ)യൌം ഉത്പത്തി 
റ 2 1] റി 0 റി റി നാശങ്ങളും, മയാ-എന്നാല്, വിസ്തരശഃട:വിസ്കാരമായി, ശ്രുതൌ ഹിടകേഷക്കപ്പെട്ട. 

അവ്വ്യയംദടശാശ്വതമായം, മാഹാത്മ്യം അപി ചട (അങ്ങയുടെ) മഹിമയും, (ശ്രുതം)--കോം 

ക്കപ്പെട്ട. 
0 ‡) 1) \ 

അല്ലയോ കമലപത്രാക്ഷം പ്രാണികളുടെ ഉല്പത്തിവിനാശങ്ങാം' അ 

ങ്ങില്നിന്നുതനൊ എന്നാല് വിസ്കാരമായി കോംക്കപ്പെട്ട. ശാശ്വതമായ അ 

60१९२695 മാഹാത്മ്യവും കേഠാക്കപ്പെട്ട. 

(ശം_ഭാ) ഭപാപ്യയൌ__ഭവം-ഉ.ല്പത്തി; അപ്യയം-പ്രകയം__ഉല്പ 
| റ ॥ # 

ത്തിപ്രലയങ്ങറം എന്നത്ഥം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

൩. ഏവമേതദ്യഥാത്ഥ ത്വമാത്മാനം പരമേശ്വര 

(3०1 50).6 1008) തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. 

ഹേ പരമേശ്വര അല്പയോ പരമേശ്വര, ത്വം-അങ്ങ്', ആത്മാനം--അങ്ങയെക്കു 
१ 0 1) 2 സ്ഥി റിച്ച്, യഥാ-എപ്രുകാരം (“വിഷഭ്യാഹമിദം കൃല്സ്തുമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്” എ 

ന്നിങ്ങിനെ), ആത്ഥ-പറയുന്നുവോ, ഏവം ഏതല്.ഇത്' അപ്രകാരംതന്നെയാകുന്നു. (തഥാ 

പി)ടഎങ്കിലും, ഹേ പുരുഷോത്തമ-അല്ലയോ പുരുഷശ്രേഷ്ഠ, തേ-അങ്ങയുടെ, ഐശ്വ 

രംടഅനേകമഹിമകളോടുകൂടിയ (ജ്ഞാനൈശ്വയ്യശക്തിവീയ്യാദികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന)ം 

രൂപം-രൂപത്തെ, ദൂഷ്'ടും-കാണുന്നതിന്ന്, ഇച്ഛാമിടഞാനിച്ചിക്കുന്നു. 

അല്പയോ പരമേശ്വര, അങ്ങ് എപ്രകാരമുള്ള മഹിമകളോടുകൂടിയവ 

നാണെന്ന് അങ്ങുതന്നെ പറഞ്ഞുവോ അത് അപ്രകാരംതന്നെയാകുന്നുവെന്നു 
# ളി 

ഞാന് പൂണ്ണുമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ഹേ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങയു 

ടെ അനേകമഹിമകളോടുകൂടിയ സ്വരൂപത്തെ കാണുന്നതിന്നു ഞാനിച്ഛിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) തേ ഐഐെശ്വരം രൂപം-ജ്ഞാനൈശ്വയുശക്തിബലവീയുതേ 
5} 

@& 2 2) (© @& ०989588 5।९०, അങ്ങയുടെ വൈശഷ്ണ്ണുവമായ രൂപത്തെ. ८2291 സ്പൃുഷ്യം. 

ര്. മന്യസേ യദി തച്ഛൂക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ 

യോഗേശ്വര തതോ മേത്വം ദശയാത്മാനമവ്യയം. 

+ (८) അവ്വ്യയം മാഹാത്മും__അങ്ങേയ്ക്ു വിശ്വസൃഷ്ട ലാഭികത്തുത്വമുണ്ടെങ്കിലും സവ്വനി 

യംതൃത്വമുണ്ടെമ്കിലും, ശുഭാശൂഭകമ്മത്തെ ചെയ്കിപ്പിക്കവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, ബന്ധമോക്ഷാ 

ദിപചിചിത്രഫലത്തെ കൊടുക്കുവാന് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, വികാരരഹിതമായും വൈഷമ്യരഹിതമായും 
അസംഗോദാസിനമായും മററുള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ അപരിമിതമായ അങ്ങയുടെ മഹത്വവും 
(ശ്രുതം--കേഠക്കപ്പെട്ടു. 

4८ # 



2५ 
൩൨൨൬ ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗിത 

ഹേ പ്രഭോ1-അല്പയോ പ്രഭ, മയാ-എന്നാല്, തല്--ആ രൂപം, ദുഷ് 5०= 80610 

ന്നതിന്ന്', ശക്യം ഇതിടസാധൃയമാണെന്ന്', യദി മന്യൃസേ-അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില്ം 

തത$-എന്നാല്, ഹേ യോഗേശ്വര3-യോഗികഠംക്കെല്പാമിശവരനായവനേ, ത്വംടഅങ്ങ്'ം 

അവ്യയം നാശമില്ലാത്ത (നിത്യമായ), ആത്മാനം-അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തെ, മേ-എനി 

ക്ക്, ദശയടകാണിച്ചുതന്നാലും. 

അല്ലയോ സ്വാമിന്, ആ രൂപത്തെ എനിക്കു കാണുവാന് കഴിയുമെ 

ന്ന് അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കില്, ഹേ യോഗേശ്വര, അങ്ങയുടെ അപ്യയമാ 

യ ആ സ്വരൂപത്തെ എനിക്കു കാണിീച്ചുതന്നാലും. 

(ശം_ഭാ) തതഃ-യാതൊന്നുഹേതുവായിട്ട ഞാന് അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ 

കാണുന്നതിന്ന്” ഏററവുമാഗ്രഹിക്കുന്നുപചോ അതുഹേതുവായിട്ട് ; മമ-.ഫഎനിക്കാ 

യിക്കൊണ്ട് . ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 
അജ്ജുനന് ഇപ്രകാരം പ്രാത്ഥിച്ചപ്പോഠം ഭഗവാന് പറഞ്ഞു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൫. പശ്യ മേ പാത്ഥ രൂപാണ്! ശതശോഥ സഹസ്രശഃ 

നാനാപിധാനി ദിപ്യാനി നാനാവണ്ണാകൃതീനി ച. 
ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജ്ുന, നാനാവിധാനി--അനേകപ്രകാരങ്ങളായും, ഭി 

യാനി അലൌകികങ്ങളായും, നാനാവണ്ണാകൃതീനി ചടപലവിധവണ്ണുങ്ങളോടും ആകൃതി 

കളോടും കൂടിയും, ശതശഃ--അനേക (നൂറ്) വിധങ്ങളായും, അഥ--പിന്നേയും, സഹസ്ര 

അനേക(ആയിര)ങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന, മേ-എന്റെറ, രൂപാണിഷടരൂപങ്ങളെ, ०1८९} = 

കണ്ടാലും. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അനേകവിധങ്ങളായും അലൌകികങ്ങളായും പ 

ലവിധവള്റങ്ങളോടും ആകൃതികളോടും കൂടിയവയായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ രൂപ 

ങ്ങളെ കണ്ടാലും. 

(ശം ഭാ) ശതശഃ ०४००४८०६ ച-അനേകവിധമായും എന്നത്ഥം; നാ 
നാവിധാനി-അനേകപ്രകാരങ്ങളായും; ദിപ്യാനി-അപ്രാകൃതങ്ങളായും;്; നാനാ 

വണ്ണാകൃതീനി ച-നീലപിതാദിനാനാവളുണ്നങ്ങളോടും അവയവവിശേഷങ്ങളോ 

5० (അവയവസംസ്ഥാനവിശേഷങ്ങളോടും?) കൂടിയുമിരിക്കുന്ന; മേ രൂപാണി പ 

ശ്യ--എനറെറ രൂപങ്ങളെ കണ്ടാലും. 

൬. പശ്യയാദിത്യാ൯ तत्तम രദ്രാനശ്വിനൌ മരുതസ്തഥാ 
ബഹുന്യദുഷ്ടപൂവാണി പശ്യാശ്ചയ്യാണി ഭാരത. 

ഹേ ഭാരത--അല്പയോ ഭരതവംശജ, ആഴിത്യാന്--ദ്വാദശാദിത്യയന്മാരേയും, तकत 

അഷ്ടുവസുക്കളേയും, രദ്രാന്--എകാദശരുദൂന്മാരേയും, അശ്വിനൌംരണ്ട്” അശ്വിനീദേവ 
क र । 
[ശ_സ്വ] 1 സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയപ്രവേശനിയമനസാമമത്ഥ്യംഹേതുവായിട്ടാണ്' പ്രദ എന്ന സംബോ 

ധനം. 

2 , ബ്രഹ്മാത്മൈക.ത്വദശനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനയോഗമാണ്” യോഗം; ആ യോഗ 

ത്തിന്നിശ്വരന് യോഗേശ്വരന്. 

# (ശ്രി) തൂപം ഏകമാണെങ്കിലും അനേകപ്രകാരമാകയാല് രൂപാണി എന്ന ബഹുവചനം. 



വധു. 
൧൧0൦ അധ്യായം, ൩൨൭ 

ന്മാരേയും, മരുതഃ--സഫ്പുമരുത്തുക്കളേയും, പശ്യടനീ കണ്ടാലും. തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, 

ബഹുനിംഅനേകങ്ങളായും, അദുഷ്ടൂപൂവാണിട(നിന്നാലാകട്ടേ അന്പ്യനാലാകട്ടേ) മുമ്പ കാ 

ണപ്പ്ടാത്തവയായുമുള്ള, ആശ്ചയ്യാണി-അത്ഭുതരൂപങ്ങളെ, പശ്യടകണ്ടാലും. 

അല്പയോ അജ്ജുന, ആഴിത്യന്മാരേയും, അദരന്മാരേയും, അശ്വിനീദേവ 

ന്മാരേയും, മരുത്തൃക്കളേയും., കണ്ടാലും. അപ്രകാരംതന്നെ അനേകങ്ങളായും 

90 കാണപ്പെടാത്തവയായുമുള്ള അത്ഭുതത്രുപങ്ങളേയും കണ്ടാലും. 

(ശം_ഭാ) അദുഷ്ടപൃല്യാണി--ഈ മനുഷ്യലോകത്തില് നിന്നാലാകട്ടേ അ 
ന്്ൃന്മാരാലാകട്ടേ മുന്യയ കാണപ്പെടാത്ത. ശേഷം 000००. 

കേവലം ഇത്രമാത്രമല്പ__. 

൭. ഇഹൈകസ്ഥം ജഗല് കൃതസ്തം പശ്യാദ്യ സചരാചരം 
(~ 2 2 യി റി മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ചാന്യല് (० 50110४1. 

ഹേ ഗുഡാകേശ-അല്പയോ അജ്ജുന, സചരാചരംടസ്ഥാവരജംഗമങ്ങളോടുകൂടി 

യ, കൃല്സ്തും ജഗല്.--ജഗത്താസകലത്തേയും, അന്യ യല് ചടവേറെ ഏതിനെ (ജഗഭാശ്ര 

യഭൂതമായ കാരണസ്വരൂപത്തേയും, ജഗത്തിന്െറ അവസ്ഥാവിശേഷാടികമായിരിക്കുന്ന 

ജയപരാജയാദി വേറെ എന്തെല്ലാം), ദൂഷ്ടും ഇച്ഛസിടകാണുന്നതിന്നു നീ ഇച്ചിക്കുന്നവോ, 

(തത): അതിനേയും, മമ ദേഹേ-എനെറ ദേഹത്തില്, ഇഹ ഏകസ്ഥം-അവയവരൂപേ 

ണ ഒരു ദിക്കില്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി, അദ്ദ്യ-:ഇപ്പ്യോഠം, പശ്യൃയടകണ്ടാലും. 

അപ്പ്യോ അളജ്ജൂന, സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായ ജഗത്താസകലത്തേ 

റൂ റ്റ 9 
യും വേറെ ഏതെല്ലാം കാണുവാന് നി ഇക്കിക്കുന്നുവോ അതിനേയും, എന്െറ 

१] 9} )) 9) ഴി २) ദേഹത്തില് (അവയവരൂപേണ) ഒരിടത്തിലിരിക്കുന്നതായി നീ ഇപ്പോഠം ക 
6180९19. 

(ശം_ഭാ) യല് അന്യയല് ०1०९819 ജയേമ യദി വാ നോ ജയേയുഃ? (അ 
5} 3) ൭ 3) 9) ലു 

൨. 629. ൬) എന്നിങ്ങിനെ നിന്െറ യാതൊരു ജയപരാജയാഭിയെ പറഠി നീ 

ശങ്കിക്കുന്നുപോ അതിനേയും. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

എന്നാല്___ 

൮. നതു മാം ശക്യസേ (20१4 ടുമനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ 

ദിപ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം. 

അനേന തു-എന്നാത ഈ, സ്വചക്ഷയഷാ ഏവടനിന്െറ ചമ്മചക്കുസ്ലുകൊണ്ടു 

തന്നെ, മാം-എന്നെ, ദ്രഷ്ടുംടേകാണുന്നതിന്ന് , ന ശക്ഷസേംടനി, ശക്തനായി ഭവിക്കുന്ന 

തല്പ. (അതഃ)--അതിനാല്ം ദിവ്യയംടജ്ഞാനാത്മകമായ (അലൌകികമായ], ചക്ഷുഃ--ക 

ടൂ്റിനെ, തേംനിനക്ക', ദദാമി--തരുന്നുണ്ട'. മേട-എനെറ, ഐശ്വരം-അസാധാരണമാ 

യിരിക്കുന്ന, യോഗംടയുക്തിയെ (അഘടനഘടനാസാമത്ഥ്ൃയത്തെ), പശ്യ--കണ്ടാലും. 

എന്നാല് നിന്െറ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുന്നതിന്നു നീ ശ 

ക്തനാവുകയില്ല. അതിനാല് ജ്ഞാനാത്മകമായ ചക്ഷുസ്സിനെ ഞാന് നീന 

ക്കു തരുന്നു. എനെറ അസാധാരണമായ യജുക്തിയെ (അചിന്ത്യസമാത്വ്യാതിശ 

യത്തെ) കണ്ടാലും. 



൩൨൮ ശ്രീമതഭഗവല്ഗിത 

(ശം_ഭാ) എന്നാല് പ്രാകൃതമായി രിക്കുന്ന നിന്െറ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടു 

വിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ കാണുന്നതിന്നു നീ ശക്തനായുകയി 

ല്. അതിനാല് ഞാന് നീനക്കു ദിപ്യമായ ചക്ഷുസ്സ്ിനെ തരുന്നു. ആ ചക്ഷു 

സ്സകൊണ്ടു നീ ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന എനെറ ഐശ്വരമായ യോഗത്തെ 

യോഗശക്ത്യതിശയത്തെ_കണ്ടാലും. 

സഞ്ജയ ഉവാച. 

൯. ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജന് മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഃ 

ദശയാമാസ പാത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ രാജന്-അല്പയോ ധ്ൃതരാഫ്ടമുമഹാരഭജോവേ, മഹായോഗേശ്വരഃ-മഹാത്മാവാ 

യും യോഗികാംക്കീശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന, ഹരിഃംശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാന്, ഏവം-ഇപ്രകാരം, ഉ 

ക്ത്വാ-പറഞ്ഞിട് , തതഃ-അതിനന്െറശേഷം, പരമം ഉത്തമമായ, ഐശ്വരം രൂപം-വി 

ശ്വരൂപത്തെ, പാത്ഥായ-അജ്ജുനന്ന്, ദശയാമാസംകാണിച്ചുകൊടുത്തു. 

അല്ലയോ ഡ്ൃതരാഷ്ടരമഹാരാജാവേ, മഹാത്മാവും യോഗികാംക്കിശ്വര 

നുമായിരിക്കുന്ന ശ്രികൃണൂഭഗവാ൯ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിനെറശേഷം ഉത്തമമാ 

യ വിശ്വരൂപത്തെ അജ്ജുനന്നായി കാണിച്ചുകൊടുത്തു. 

(ശം_ഭാ) ഫരിഃ-നാരായണ൯ഃ പരമം രൂപം൭വിശ്വരൂപത്തെ. ശേ 

വിം 01००. 

[ശ_സ] ഹരിഃസ്വസാക്ഷാല്കാരത്തോടുകൂടിയവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ തല്കായ്യുസഹിതം 

ഹരിക്കുന്നവന്__ പരമാത്മാ എന്നത്ഥം. ഐശ്വരം-ഈശ്വരസംബന്ധി; പരമംടനിരതിശയം. 

൧൧0. അനേകവക്ത്രനയനമനേകാത്ളഭുതദശനം 
5] 

അനേകദിപ്യാഭരണം ദിപ്യാനേകോദ്ൃതായുധം. 

അനേകവക്തരനയനം--അനേകം മുഖങ്ങളോടും , കണ്ണുകളോടുംകൂടിയും, അനേകാ 

ആഅതദശനം-അനേകം അത്ുരുതങ്ങളായ കാഴ്ച,കളോടുകൂടിയും, അനേകദി പ്യാഭരണം--അനേ 

കഴിവ്യയാഭരണങ്ങളോടുകൂടിയും, ദിവ്യാനേകോട്കൃതായുധം-കൂയത്തിപ്പിടിക്കപ്പെട്ട അനേകം. 

ദിപ്യായുധങ്ങളോടുകൂടിയുമുള്ള, (രൂപം ദശയാമാസ)- രൂപത്തെ കാട്ടി. 

അനേകം മുഖങ്ങളോടും കണ്ണുകളോടുംകൂടിയും, അനേകം അത്തഭുതങ്ങ 
ലി 2 <} ६ 3) 2 ;ठा @ 2 >] | 9} 1) കായ കാഴ്സകളോടുകൂടിയുംച അനേകദിപ്യാഭരണങ്ങളോടുകൂടിയും, ഉ.യത്തിപ്പിടി 

<) 5] 

പ്പെട്ട അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങക്കോഴുകൂടിയുമുള്ള രൂപത്തെ കാട്ടി. 
4) १ 

(ശം_ഭാ) അപ്രകാരമുള്ള രൂപത്തെ കാട്ടി (_ദശയാമാസ) എന്ന മുമ്പേ 
2] 1) 

ത്തെ ദ്ര്രോകത്തോടു സംബന്ധിപ്പിക്കണം. 

അത്രയുമല്പ__ 

6.6; ദിപ്യമാല്യാംബരധരം ദിപ്യഗന്ധാനുലേപനം 

സവ്യാശ്ചയുമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. 

ദിവ്യയമാല്യാംബരധരം-ദിവ്യയങ്ങളായ മാലകളേയും വ്രസ്ത്രങ്ങളേയും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന 
] ८ 

തും, ഭിപ്യൃഗന്ധാനുലേപനുംടടിവ്യങ്ങളായ ०५८०0१७०] 898 ലേപനംചെയ്തിരിക്കുന്നതും, 



൭൭) 
൧൧-0൦ അധ്യ്യായം ൩൨൯ 

സ്വ്ൃയാശ്ചയ്യുമയം4൭൦അനേകാശ്ചയ്യുപ്രായമായതും, ദേവടടവ്രകാശാ(ദ്യോതനാുത്മകമായതുംം 

അനന്തം-അപരിച്ചിന്നമായതും (അവസാനമില്പാത്തതും), വിശ്വതോമുഖം-സകലഴിക്കി 

ലും മുഖങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ, (രൂപം ദശയാമാസ്ട രൂപത്തെ കാട്ടി. 

ദിപ്യമാല്യങ്ങളേയും ദിപ്യവസ്രുങ്ങളേയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും, ഭിപ്യങ്ങ 
) ) र 

2 (റ ൦ റ് ट 2 2 ളായ 0४८०००३१] 50858. ലേപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും, അനേകാശ്ചയുപ്രായമാ 
5] 1) യതും, പ്രകാശാത്മകമായിരിക്കുന്നതും, അപരിച്ചുിന്നമായതും, സകലദിക്കിലും 

മുഖങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതുമായ രൂപത്തെ കാട്ടി. 

(ശം ഭാ) ദിവ്യമാല്യ ാംബരധരം-ടിപ്യങ്ങളായ പൃഷ്ടുങ്ങളേയും വസ്രൂങ്ങ 

ളേയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും; വിശ്വതോമുഖം--സഖ്ൃഭുതാത്മകത്വംനിമിത്തം സക 
ലദിക്കിലും മുഖങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതും; അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന രൂപത്തെ അ 

ജ്ജുനന്നു കാട്ടിക്കൊടുത്ത. അല്ലെങ്കില്, അങ്ങിനെയുള്ള രൂപത്തെ അജ്ജുന൯ 

കണ്ടു (ദദശ. 

ഭഗവാന്െറ വിശ്വരൂപത്തിനെറ പ്രകാശത്തിന്ന്' ഇവിടെ ഒരുപമ പറയുന്നു__ 
റി । | 

൧൨. ദിവി 0 ७००0७0४) ७०1९ ००1 6109 

യദി ഭാഃ ०७३८९) സാ സ്യാല് ഭാസസ്മസ്യ മഹാത്മനഃ. 
ഠ് ത 

ദിവിടആകാശത്തില്, സൂയ്യസഹസ്സ്മയ (യുഗപഴുത്ഥിതസ്യ)-(ഒന്നിച്ചുദിച്ചപൊ. 

ങ്ങുന്ന) അനേകായിരം സ്ൃയ്യുന്മാരുടെ, ഭാഃ--പ്രഭ, യുഗപത-ഒരേ കാലത്ത്' (സമയത്ത്), ഉ. 

ത്ഥിതാ ഭവേല് യടിടളദിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നതായാല്, സാ-ടഅത്' (ആ പ്രഭ), തസ) മഹാത്മ 

ന35-ആ വിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാവിന്െറ, ഭാസടടപ്രഭയ്ക്കു, സദൃശീ 

സ്യഠല്-(ഒരുവിധം) തുല്യമായിരിക്കും. 

ആകാശത്തില് അനേകായിരം സ്മൂയയന്മാരുടെ പ്രഭ ഖരേ കാലത്തിലുദി 

ചചപൊങ്ങുന്നതായാല് ആ പ്രഭ വിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഹാത്മാ 
(> 9} 9) 

0119090 പ്രഭയ്കു, (ഏകദേശം) തുല്യമായിരിക്കും (അതിന്നു വേറെ ഒരുപമയില്ലെ 

ന്നത്ഥം). 

(ശം ഭാ) ദിപിംഅന്തരിക്ഷത്തിങ്കല്, അല്ലെങ്കില്, (ഇവിടെനിന്നു മേ 
0 रो (1 {) രൂ 9 ല്ലോട്ട ) തൃതീയലോകത്തില്. 0900@9त98= വിശ്വരൂപത്തിനെറ....ഏകകാലത്തി 

ലുദിച്ചുപൊങ്ങുന്നു അനേകായിരം तकर 0905699 ഒരു പ്രഭാതിശയമുണ്ടെങ്കില് 1 
१ പ (9 | 

അതു വിശ്വരൂപത്തിനെറ പ്രഭയ്ക്ക് ഏകദേശം തുല്യമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. 

അതും സദ്ൂശമായിരിപ്പാ൯ പാടില്ലായെങ്കില് 2 പിന്നെ പിശ്വരൂപപ്രഭ അതി 

# [ശ_സ] തേജോബലവിയ്യുശക്തിരൂപഗുണംവയവാവസ്ഥാനാദിസവ്വവിശേഷണങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ട് ആ. ശ്ചയ്യുപ്രചുരമായി രിക്കുന്നത്. 

(ആ) 1 ആചായ്യുസ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യത്തില് “യദി സ്യാല്? എന്നു പ്രയോഗിച്ചിട്ടള്ളതില് *യദി? ശ. 

ബ്ലും അസംഭാവിതാത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നു. സ്യാല് എന്ന ശബ്ദും നിശ്ചയാത്ഥത്തേയും സൂചി 

പിക്കുന്നു. 
^ ॥ 

2 അത് (അനേകായിരം 7४ द७३९05त9} എങ്ങിനെയാണ്” സദൃശമായി; ഭവിക്കുന്നത് ?__ഒരി 

5961016}. എന്നത്ഥമാണ് ഭാഷ്മൃത്തിലുള്ള ८९6} വാന സ്യ്യാല്? എന്ന ഭാഗംകൊണ്ടു വിവ 
് ] ६] ९) 

ക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 



१० 
൩൩൦ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

നേയും അതിശയിച്ചിരിക്കുന്ന _വിശ്വരൂപപ്രഭയോടുപമിപ്പാ൯ അന്മൃപദാത്ഥ 

മില്ലെന്നഭിപ്രായം. 
അതിന്നും പുറമെ__ 

൧൩. തത്രൈകസ്ഥം ജഗല് കൃല്സ്പം പ്രവിഭക്തമമേകധാ 

അപശ്യദ്ദേപദേവസ്പയ) ശരീരേ പാണ്ഡവസ്ത്ദാ. 

അനേകധാ-ടഅനേകങ്ങളായി (നാനാവിധമായി), പ്രവിഭക്തം-വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടി 

രിക്കുന്ന, കൃല്സ്സും ജഗത-ജഗത്താസകലത്തേയും, ദേവദേവസ്യ-ദേവകാംക്കും ദേവനായി 

രിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്െറ, തത്ര ശരീരേ-ആ വിശ്വരൂപത്തില്, ഏകസ്ഥംട(തദവയവത്വേ 

ന) ഒരിടത്തിലിരിക്കുന്നതായി, പാണ്ഡവഃടഅജ്ജുനന്, തദാടഅപ്പയോഠം, അപശ്യല്-: 

കണ്ടു. 
02002001} 00069) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജഗത്താസകലത്തേയും ദേവകറംക്കും 

ഭേവനായിരിക്കുന്ന വിഷവിനെറ ആ വിശ്വരൂപത്തില് ഒരിടത്തിലിരിക്കുന്നതാ 

യി അജ്ജുന൯ അ പ്യാഠം കണ്ടു. 

(ശം ഭാ) തത്ര.--ആ വിശ്വരൂപത്തില്; ദേവദേവസ്യ ശരിരേ_ഹരിയുടെ 

ശരീരത്തില്; ക്ൃല്സ്പം ജഗല് അനേകധാ പ്രുവിഭക്തം-ദേവപിതൃമനുഷ്യാദിഭേ 
ദങ്ങളായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജഗത്താസകലത്തേയും. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

[ശ_സ] “ഇഹൈകസ്ഥം ജഗല് കൃല്സ്ം? എന്നിങ്ങിനെ ഭഗവാന് മുമ്പറഞ്ഞപ്രകാരം അജ്ജുന 
भ 2 കി ഇങ്കു ग ¢ 2 ०। നും കണ്ടുവെന്നു പറയുന്നു__.തദാ--എപ്പ്പോഴാണ് അജ്ജുനന്നു 811120९9 ചക്ഷുസ്സ് ഭത്തമായത്' ആ 

പ്പോോഠംതന്നെ; പാണ്ഡവഃടഅജ്ജുനന്; തത്ര ദേവസ്യ ശരീരേ ഏകസ്ഥം-:ദേവദേവനെറ വിശ്വാത്മ 

കമായ ആ ശരീരത്തില് ഒരിടത്തില് തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായിട്ട കൃല്സ്തും ജഗല് അനേകധാ പ്ര 

പിഭക്തം-ദേവഷിഗസ്ധവ്യാടിഭേദേന അനേകപ്രകാരം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജഗത്താസകലത്തേ 
९०; അപശ്യതംകണ്ടു. 

(ശ്രീ) ഇപ്രകാരം കണ്ടിട്ട” അജ്ജുനന് എന്തു ചെയ്തുവെന്നു പറയുന്നു__ 

൧൪. തതഃ സ വിസ്മൂയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ 

പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. 
<~ 

തതഃ (അപ്രകാരമുള്ള രൂപത്തെ കണ്ടതില്) പിന്നെ, വിസ്തയാവിഷ്ടഃടവിസ്തയ 

ത്തോടു (ആശ്ചയ്യത്തോടു കൂടിയവനായും, ഹൃഷ്ടരോമാ-ട-രോമാഞ്ചത്തോടുകൂടിയവനായുമിരി 

ക്കുന്ന, സഃ ധനഞ്ജയ$-ആ അജജുനന്, ദേവംടവിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവനെ, 

ിരസാ ശിരഡ്സുകൊണ്ട്', പ്രണമ്യ-:നമസ്തരിച്ചിട്ട്; കൃതാഞ്ജലിഃടസംപുടീകൃതഹസ്തനായി 

ॐ (കൈകൂപ്പിയവനായിട്ട )9 അഭാഷത--പറഞ്ഞുതുടങ്ങി 

അങ്ങിനെയുള്ള വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടതിനെറശേഷം ആശ്ചയുത്തോടു 

കൂടിയവനും രോമാഞ്ചത്തോടുകൂടിയവനുമായ അജ്ജുനന് വിശ്വരൂപത്തെ ധരി 
9 4 & റി > ണ്ടു (1 (9 5 കു () ~) नि 

ച്ചിരിക്കുന്ന ദേപനെ ८०1०० നമസ്തൃരിച്ച്' കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് (ജപ്ര 

കാരം) പറഞ്ഞു. 

, ०७१००००१. _ ഭഗവാന് കാണിച്ചുകൊടുത്ത വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അജ്ജുനന് “ഞാന് അ 

തിനെ കാണുന്നുണ്ട്? എന്നിങ്ങിനെ സ്വാനുഭവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു__ 
അജ്ജുന ഉവാച. 

൧൫. പശ്യാമി ദേവാംസ്മവ ദേവ ദേഹേ 

സവാംസൃഥാ ഭൂതവിശേഷസംഘാന്൯ 



3) 
൧൧൨൧൦ ത്ഥധ്യായം ൩൨൩൧ 

ബ്രഹ്മാണമിശം കമലാസനസ്ഥ_ 

മുഷിംശ്ച സവാനുരഗാംശ്ച ഭിപ്യാന്. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ ദേവടഅല്പയോ ദേവ, തവ ദേഹേ-അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപശരീരത്തില്. പ ? രൂ 
ദേവാന്ടആടിത്യാദി (ഇന്ദ്രാദി) ദേവന്മാരേയും, തഥാ-അപ്രകാരംതന്നെ, സവ്വാന്സകല, 
ഭൂതവിശേഷസംഘാന്-ജരായുജാണ്ഡജാദിഭൂതങ്ങളുടെ സമൂഹങ്ങളേയും, ദിവ്യാന്-ടിവ്ൃയന്മാ 
രായ, സവാന് ജൂഷിന് ചടസകല ഒജ്ുഷിമാരേയും, ഉരഗാന് ച (തക്ഷകാടി) സപ്പുങ്ങളേയും.. 
തഥാട- അപ്രകാരംതന്നെ, ഈശം-ഭേവാദികഠംക്കെല്ലാമീശനായും, കമലാസനസ്ഥംടപൃഥി 
വിപത്മകണ്ണികയായ മേരുവില് (അല്ലെങ്കില് ത്വന്നാഭിപത്മാസനത്തില്) സ്ഥിതിചെയ്യു 
ന്നവനായുമുള്ള, ബ്രഹ്മാണം (ച) ചതുമ്മുഖബ്രഹ്മാവിനേയും, പശ്യാമി-:'ഞാന് കാണുന്നു. 

അല്ലയോ ദേവ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപമായ ശരീരത്തില് ആദിത്യാദി 
ദേവന്മാരേയും. അപ്രകാരംതന്നെ ജരായുജാണ്ഡജാദി (സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായുള്ള]) 
ഭൂതസമൂഹങ്ങളേയും, ദിപ്യന്മാരായ സകലജുഷിമാരേയും, സപ്ല്യങ്ങളേയും, ആ 
പ്രകാരംതന്നെ ദേപാദികറംക്കെല്ലാമീശനായും പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്നപനാ. 
യുമുള്ള ചതുമ്മുഖബ്രുഹ്മാവിനേയും., ഞാന് കാണുന്നു. 

(ശം ഭാ) അല്ധയോ ദേവ, അങ്ങയുടെ ദേഹത്തില് സകലദേവന്മാരേ. 

०४०; അപ്രകാരംതന്നെ സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായും നാനാസംസ്ഥാനവിശേഷങ്ങ 
കായുമുള്ള, ഭൂതസംഘങ്ങളേഷും, അവയ്ക്കുംപുറമെ, കമലാസനസ്ഥനായും പ്രജക 

ളുടെ ഈശിതാവായുമിരിക്കുന്ന ചതുമ്മുഖ്ബ്രഹ്മാവിനേയും, വസിഷ്ഠാദിജൂഷിമാരേ 
०९०० വാസുകിപ്രഭൂതികളായ സകലഭിപ്യസപ്ല്യങ്ങളേഷും, ഞാന് കാണുന്നു. 

കമലാസനസ്ഥംം-പൃഥിവിയാകുന്ന കമലത്തിനെറ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള. മേരുക 
്ല്രികയില് സ്ഥിതി ഒ ചയ്യുന്ന. 

൧൬. അനേകബാഹൂദരവക്രൃനേത്രം 

പശ്യാമി ത്വാ സവതോനന്തരൂപം 

നാന്തം ന മധ്യം ന ० 10201 0108}9 

പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. 

ഹേ വിശ്വേശ്വര-അലപ്പയോ സകലജശഗത്തിന്നുമീശവരനായിരിക്കുന്നവനേ, ഫേ 
വിശ്വരൂപ-അല്പയോ വിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനേ, അനേകബാഹുദരവത്രതൂനേ. 
തൂരം-അനേകകൈകളോടും, ഉദരങ്ങളോടും, മുഖങ്ങളോടും, കണ്ണുകളോടും കൂടിയവനായും, 
അനന്തരൂപംടഅനന്തരൂപങ്ങളോടുകൂടിയവനായുമിരിക്കുന്ന, ത്വാ-അങ്ങെ, സവ്വതഃ--എ. 
ല്ലാ ദിക്കിലും, പശ്യാമിടഞാന് കാണുന്നു. തവ ആദിം-അങ്ങയുടെ ആദിയെ, ന (പശ്യാമി) 
ഞാന് കാണുന്നില്ല. പുനഃ മധ്യംടമധ്യത്തെയാകട്ടെ, ന[പശ്യയാമി)--ഞാന് കാണുന്നില്ല. 
അന്തംഅന്തത്തേയും (അവസാനത്തേയും), ന പശ്യാമിടഞാന് കാണുന്നില്ല. 

അല്ലയോ ജഗദിശ, വിശ്വരൂപധര, അനേകബാഹൃക്കളോടും ഉദര. 
ങ്ങളോടും മുഖങ്ങളോടും കണ്ണുകളോടും കൂടിയവനായും, അനേക്രൂപങ്ങളോടട. 
കുടിയവനായുമിരിക്കുനന അങ്ങേ ഞാനയെല്ലാദിക്കിലും കാണുന്നു. എന്നാല്. അ. 
ങ്ങയുടെ ആദിയാകട്ടെ, മഭധ്യമാകട്ടെ, അന്തമാകട്ടെ, ഞാ൯ കാണുന്നില്ല. 



കി ൩൩൨. ശ്രിമതഭഗവല്ഗിത 

(ശ_ഭാ) അന്തം അവസാഠം. മധ്യം-രണ്ടു കോടിയുടെ അന്തര 

ത്തിന്നു മധ്യമെന്നു പേര് പായുന്നു. നാന്തം....പശ്യാമി-ദേവനായിരിക്കുന്ന 

അങ്ങയുടെ അന്തത്തെ ഞാന് കാണുന്നില്ല; മധ്യത്തെ ഞാന് കാണുനില്ല; 

ആഭിയേയും ഞാന് കാണുന്നില്ല. 

അത്രയുമല്പ__ 

൧൭. കരിടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച 

തേജോരാശിം സവതോദിീപ്പിമന്തം 

പശ്യാമി ത്വാം ഭൂന്നിരീക്ഷ്യം സമന്താ_ 

६] പ്ലാനലാക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. 

കിരീടിനം-കിരീടത്തോടുകൂടിയവനുംം ഗദിനംടഗദയോടുകൂടിയവനും, ചക്രിണം 

ചം-ചക്രത്തോടുകൂടിയവനുംം തേജോരാശിം-തേജഃപുഞ്ജരുപനും, സ്വ്വതോടീപ്പിമന്തം: 

എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാന്തിയോടുകൂടിയവനും, ഒുന്നിരിക്ഷ്യം--കാണുവാനശക്ഷനും (അ 

ധികകഷ്ടത്തോടു കൂടി കാണപ്പെടത്തക്കവനും), ദീപ്ലാനലാക്കട്ുതിം-ജ്വലിച്ചുംകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്ന ശഗ്നി സൂയ്യന് എന്നിവയുടെ പ്രകാശംപോലെയുള്ള പ്രകാശത്തോടുകൂടിയവനും, അ 

പ്രമേയംടഇന്നപ്രകാരമെന്നു നിശ്ചയിപ്പാനശക്യനുമായ (നിണ്ണയിച്ചുകൂടാത്തവനുമായ), 

ത്വാം-അങ്ങേ, സമന്താല്-എല്ലാ ദിക്കിലും, പശ്ചാമിടഞാന് കാണുന്നു. 

കീരീടം ഗദ ചക്രം മുതലായവയോടുകൂടിയവനും, തേജഃപൃഞ്ങരൂുപനും, 

എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന കാന്തിയോടുകൂടിയവനും. കാണുവാനശക്യനും, ജ്വലി 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി സ്മൂയ്യൂ൯ എന്നിപയുടെ പ്രകാശംപോലെയുള്ള. പ്രകാ 

ശത്തോടുകൂടിയവനും (ഇന്നപ്രകാരമെന്നു) നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നശക്യനുമായ അ 

ങ്ങേ ഞാന് എല്ലാ ദിക്കിലും കാണുന്നു. 

(८०० ഭാ) കിരീടം_ശിരോഭൂഷണപിശേഷം; അപ്രമേയ൯.പരിച്ചഛേദി 

പ്യാനശക്യനായവ൯. ശേഷം ००. 

അങ്ങയുടെ ഈ യോഗശക്തിദശനം കൊണ്ടുതന്നെ ഞാനനുമാനിക്കുന്നു__ 

൧൮. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം 

ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം 

ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വതധമ്മഗോഫ്താ 

സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. 

ത്വം:അങ്ങ് , വേദിതവ്യംടമുമുക്ഷ്യക്കളാതല് ജ്ഞാതവ്ൃയമായ, പരമം അക്ഷരം:പര 

ബ്രഹ്മം (ആകുന്നു). ത്വംടഅങ്ങ്, അസൂയ വിശ്വസ്യ = സകലപ്രപഞ്ചത്തിന്നും, പരം 

നിധാനംടപ്രകൃഷ്ടുമായ (ഉത്തമമായ) ആശ്രയം (ആകുന്നു. (അതഃ ഏവ)-അതുഹേതുവായി 

ടതന്നെ, ത്വം-അങ്ങ് , അവ്യയഃ-നിത്യ൯ (ആകുന്നു). ശാശ്വതധമ്മഗോഫ്മാ-നിത്യമായ 

ധമ്മത്തെ പാലിക്കുന്നവന് (ആകുന്നു). ത്വം--അങ്ങ് , സനാതനഃ-ചിരന്തനനായ (എന്നുമു 

ളള), പുരുഷഃ (അപി)ടപരമപുരുഷനും (ആകുന്നു എന്ന്), മേ മതഃ-എനിക്കു സമ്മതമാ 

. കുന്നു. 

അങ്ങ് മുമുക്ഷുക്കളാല് അറീയപ്പെടത്തക്ക പരബ്രഹ്മമാകുന്നുഃ അങ്ങ് 
9) )) 

ഈ സകലപ്രപഞ്ചത്തിന്നും പ്രകൃഷ്ടമായ ആശ്രയമാകുന്നു; അതുഹേതുലായിട്ട 
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൧൧൧൦ അധ്ധ്യായം ൩൩൩. 

തനെ അങ്ങ് നാശരഹിതനും. നിത്യമായ ധമ്മത്തെ പാലിക്കുന്നപനുമാകുന്നു; 
1) । ॥ ചിരന്തനനായ പുരുഷനും അഞ്മാകുന്നചെനാണ് എന്റെറ അഭിപ്രായം. 

(ശം_ഭാ) വേദിതവ്യംമുമുക്ഷുക്കളാല്  അവയപ്പെടത്തക്കവ൯; പരം 

'നിധാനംപരമാശ്രയം. മതഃ അഭിപ്രായം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 
[ശ_സ] അക്ഷരം__നിരവയവയ്വം ഹേതുവായിട്ടും, നിരാശ്രയത്വം ഹേതുവായിട്ടും, ക്രി 

യാനാശ്ര യത്വം ഹേതുവായിട്ടും, ിയാ/വിഷയത്വം ഹേതുവായിട്ടും, അനന്തത്വം ഹേതുവായിട്ടംം 

അങ്ങ്” നശിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അക്ഷരം_ നിതൃകൂടസ്ഥന് എന്നത്ഥം :ഏതദ്ദവൈ തദക്ഷരം 

ഗാഗ്ലി? എന്നു ശ്രുതി. (അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ) പരമംടഉത്തമോത്തമം 4അവ്ൃയക്താത്തു പരഃ പുരു 

ഷാ എന്നു ശ്രുതി. (അതുഹേതുവായി ട്ടുതന്നെ) വേദിതവ്ൃയം-പരമാത്ഥത്വം ഹേതുവായിട്ടും പരമ്പു 

രുഷാത്ഥത്വം ഹേരതുവായിട്ടും അങ്ങ് മുമുക്ഷുക്കളാല് ജ്ഞാതവ്ൃയനാകുന്നു. “സ ആത്മാ സ 0 {७9० ९282 

എന്നു ശ്രുതി. വേടിതവ്യമായും അക്ഷരമായും നിവ്വിശേഷമായുമിരിക്കുന്ന യാതൊരു പരബ്രഹ്മമോ 

അത്” അങ്ങുതന്നെയാകുന്നുവെന്നത്ഥം. ത്വം അസ്യ വിശ്വസ്ധ്യ പരം നിധാനംടമ്ഹദാദിസ്ഥൂലപപധ്ക്ക 

ന്തമുള്ള ഈ സകലജഗത്തിന്നും പരമാശ്രയം അങ്ങാകുന്നു_അവ്യാകൃതമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ജഗല് 

ബീജം അങ്ങുതന്നെ എന്നത്ഥം. “പരസ്മ്ാന്ന സന്നാസന്ന സദസല്*, “ആത്മന ഏവ ത്രൈപിധ്യം സ 

വൃത്ത യോനിത്വമപി? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിവാക്യങ്ങളും, “മത്തഃ പരതരം? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 

സ്മൃതിവാകൃങ്ങളും ഇതിന്നു പ്രമാണമാകുന്നു. (നിവ്യിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മവും, ജഗല്കാ 

രണവും ഞാ൯തന്നെയാണെങ്കിലും എന്നില്നിന്നന്യയമായി ഒരീശ്വര൯ ജ്ഞാതവ്വ്യനായിട്ടും 2.० 197४] 

നായി ട്ടമുണ്ട്' എന്ന ശങ്കഷ്കു പറയുന്നു)__അവ്യയഃടഅങ്ങ്' നിത്യനാകുന്നു. ५००८०.१०५० ००७८००० ०= 

०0022880) ശാശ്വതം__ വേദം. വേദത്തില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഞാനകമ്മാദിധമ്മങ്ങളുടെ പാല 

കന്__വണ്ണാശ്രമധമ്മങ്ങളുടെ രക്ഷകനും സൃഷ്ടപ്യാദികത്താവായ ഈശ്വരനും അങ്ങുതന്നെ എന്നത്ഥം. 

“ഏഷ ഭൂതാധിപതിരേഷ ഭൂതപാല ഏഷ സേതുവ്വിധരണ ഏഷാം ലോകാനാമസംഭേദായ? എന്നു 

ശ്രുതി. (അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും എന്നില്നിന്നു ഭിന്നമായിട്ട ജീവനുണ്ട്” എന്ന ശങ്കഷ്ല് പറയുന്നു.) 

സനാതനഃ.__4ന ജീവോ മ്രിയതേ എന്നു ശ്രുതിപാകയമുള്ളതിനാല് നിതൃനായും പുരുഷനായുമിരിക്കു 

ന്ന ആത്മാവും അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. “അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ? എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. 

എന്നു മാത്രമല്പ__ 

൧൯. അന്റാദിമധ്യാന്തമനന്തവീയ്യു_ 

മനന്തബാഹഹം ശശിസ്മയയനേത്രം 
ई) പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്പഹുതാശവക്ത്രം 

र 9] 

സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. 

അനാദിമധ്യയാന്തം-ഉല്പത്തിസ്ഥിതിലയങ്ങളില്ലാത്തവനും, അനന്തവീയ്യുംടഅപരി 

മിതമായ പ്രഭാവ(സാമത്ഥ്യയത്തോടുകൂടിയവനും, അനന്തബാഹുടടമഹാവീയ്യുമുള്ള അനേക 
३] റി १ # ി 

കൈകളോടുകൂടിയവനും, ശശിസ്മയുനേത്രം-സ്ൃയ്യ ചന്ദ്രന്മാര് കണ്ണുകളായിട്ടുള്ളവനും, ദീപ 

ഹുതാശവക്ത്രംടമുഖത്ത്' ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയോടുകൂടിയവനും, സ്വതേജസാ 

തന്െറ തേജസ്സ്റ് (കാന്തി)കൊണ്ട', ഇദം വിശ്വം--ഈ സകലപ്രപഞ്ചത്തേയും, തപന്തം 

തപിപ്പിക്കുന്നവനുമായ, ത്വാം-അങ്ങേ, പശ്യയാമിടഞാന് കാണുന്നു. 

ഉല്പത്തിസ്ഥ'തിലയങ്ങളില്ലാത്തവനും, അപരിമിതമായ പ്രഭാവ 
ത്തോടു (സാമത്ഥ്യത്തോടു) കൂടിയവനും, മഹാവീയ്യുമുള്ള അനേകകൈകളോടുകൂ 
<) ല് സ്യ ॥ । > 2 612 2 )) ^) റ] 2 5) ̂ ) 

യവനും, तकि 71030206 കണ്ണുകളായിട്ടുള്ള വനും. മ ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്ന അഗ്നിയോടുകൂടിയവനും. സ്വതേജസ്സുകൊണ്ട് ഈ സകലപ്രപഞ്ചത്തേ 
യ 

യും തപിപ്പ്ിക്കുന്നപനുമായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ ഞാന് കാണുന്നു. 

44% 



൩൨൩൪ ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗീത 

റു റൂ റൂ (ശം_ഭാ) ദിപ്്ഹുതാശവകത്രം-ജ്പലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഗ്നിപോ. ത് 

ലെയുള്ള മുഖത്തോടുടകൂടിയവ൯. ശേഷം സ്റുഷ്ടം. 
5] 

൨0. ദ്ാവാപൃഥിപ്യോരിദമന്തരം ഹി 

വ്യാപ്തം തവയൈകേന ദിശശ്ച സവ്യാഃ 
ത ച് 

ദുഷ്ട്വാത്തുതം രൂപമിദം തവോഗ്രം 

ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മന്. 
ഹേ മഹാത്മ൯ടരല്ലയോ മഹാത്മാവേ; ദ്്രാവാപൃഥില്യ്യോഃ--ആകാശം, ഭൂമി, ഇവ 

കളുടെ, ഇദം അന്തരം ഹിടമധ്യപ്രദേശമായ ഈ അന്തരിക്ഷം, ത്വയാ ഏകേന--അങ്ങൊ: 
2 0 0 ¢ ६] $ | ടു 2 © | ह भ ളൂ] , 2010120, വ്യ്യാപ്ലുടെവ്വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സവ്വാഃ ദിശഃ ച-സകലദിക്കുകളം (കിഴക്കു 

;] യാ 20 > 2 2 [1 ) $] മുതലായ സകലദിക്കുകളം), (ത്വയാ വ്യ്യാപ്താഃ)--അങ്ങാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്ുമു 
തം-അത്ഭൂതകരമായും (ഇതിന്നുമുമ്പില് കാണപ്പ്ടാത്തതായും), ഉഗ്രം-ഘോരമായുമിരിക്കു. 
ന്ന, തവ ഇദം രൂപം-അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരുപത്തെ, ദുഷ്ടവാ-കണ്ടിട്ട', ലോകത്രയം:: 
മൂന്നു ലോകവും, പ്രവ്ൃഥിതം--വളരെ ഭയത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ മഹാത്മ൯, ആകാശം. ഭൂമി ഇവയുടെ മധ്യപ്രദേശമായ ഈ 
5) (>) 2 0 5} 5) 0 5) അന്തരിക്ഷം അങ്ങ് ഒരുവനാല് പ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാച്യാദിസകല 

5) 3। 5) ദിക്കുകളും അങ്ങാല്തന്നെ പ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായും ഘോര 
६] മായുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ ०8०61515 മൂന്നു ലോകവും വളൂരെ ഭയ 

<] 5] 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
| 1} # (ശം_ഭാ) ത്വയാ ഏകേഠയംവിശ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങൊ: 

1) ഗ്ര രുവനാല്. അത്തഭൂുതം--വിസമയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന. ഉഗ്രം_ക്രരമായ. ഹേ മഹാ 
ത്മ൯൭ഹേ (®टिके (200 18001. ശേഷം 10००. 

[ശ_സ] ദ്യാവാപൃഥിപ്പ്യോഃ ഇദം അന്തരംടപൃഥിവിയുടേയും അന്തരിക്ഷത്തിനേറയും ഈ 
അന്തരാളം ത്വയാ ഏകേന വ്യയാപ്ലടേവിശ്വാത്മാവായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അങ്ങൊരുവനാല് പൂണ്ണു 
മായിരിക്കുന്നു. സവ്വംഃ ദിശഃ ച ത്വയാ വ്യാഫ്ലാഃ-അവ്രകാരംതന്നെ പ്രാച്യയാദിദിക്കുകളെല്ലാം അ. 
ങ്ങാല് പുണ്ണുമായിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ചരാചരാത്മകമായിരിക്കുന്ന വിശ്വമാസകലം അങ്ങാല് 
വ്യയാപ്ലുമായിരിക്കുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പ്ിക്കപ്പെടുന്നു. യാതൊന്നു യാതൊന്നിനാല് വ്യാഫ്മായിരിക്കു 
ന്നുവോ അതു തന്മാത്രമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു വെന്ന സ്ത്രായത്താല് അങ്ങാല് വ്യാഫ്്മായിരിക്കുന്ന വി 
ശ്വം ` സവ്വവും ത്വന്മാത്രമായിത്തന്നെയി രിക്കുന്ന_ സകലഭാഗത്തും അങ്ങുതന്നെയെന്നത്ഥം. “ബ്ര 
സ്മൈവേദം സവ്വം? എന്നു ശ്രുതി. ഇങ്ങിനെ സാവ്യാത്മയത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് ഇനി വ്രകൃതത്തി 
ലുള്ള വിശ്വരൂപത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നു__ഹേ മഹാത്മന്ടയാതൊരുവന്െറ ദേഹമാണ് മഹത്തരമായ 
വിശ്വമയമായി രിക്കുന്നത്” ആ ആം മഹാത്മാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ സംബുദ്ധി. അത്ഭൂതം-ആശ്ചയ്യ്ു. 
കരം; ഉഗ്രം-ഭയങ്കരം ലോകത്രയംടമുന്നു ലോകത്തിലുള്ള പ്രാണികളെല്ലാംടു പ്രവ്യഥിതംടവ്യാകലന്മാ. 
രായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

“യദ്വാ ജയേമ യദി വാ നോ ജയേയുഃ? (അ. ൨. ശ്ശോ. ൬.) എന്നിങ്ങിനെ മുമ്പ്” അജ്ജുന. 
നനു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ഇപ്പ്യോഠം തിക്കുന്നതിന്നു ഭഗവാന്, പാണ്ഡവന്മാക്കതന്നെയാം 
ണ് ജയം എന്നു കാണി പ്പംനാരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നോക്കീട്ട്: അജ്ജുനന്. 
പിന്നേയും പറയുന്നു. 

൨൧. അമി ഹിത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി 

കേചില് ഭിതാഃ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി 
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സ്വസ്തിതൃക്തവാ മഹഷിസിദ്ധസംഘാഃ 

സ്തുവന്തി ത്വാം +)», 0 11510818. 

ഹി1-അങ്ങ് നിത്യമായ ധമ്മങ്ങളുടെ പാലകനാകുന്നുവെന്നതുഹേതുവായിട്ട', അ 

മീ സുരസംഘാഃ-ഈ ദേവസംഘങ്ങാം, ത്വാംടഅങക്കങേ, വിശന്തിടശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

കേചില്.--(അവരില്) ചിലര്, ഭീതാ$--വളരെ ഭയപ്പെട്ടവരായി, പ്രാഞ്ജലയഃ--കൈകുപ്പി 

ക്കൊണ്ട് (ഭൂരെ നിന്ന്), ഗൃണന്തിട:ജയ ജയ രക്ഷ രക്ഷ” എന്നിങ്ങിനെ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. മ 

ഫഷീിസിദ്ധസംഘാഃടമഹഷിമാരും സിഭ്ധസംഘങ്ങളം, സ്വസ്തി ഇത്! ഉക്ത്വാടക്ഷേമമു 

ണ്ടാകട്ടേ എന്നു പറഞ്ഞ്', പുഷ്ണൂലാഭിഃ സ്തൂതിഭിഃമ-പൂണ്ണമായ സ്കൂതികളെക്കൊണ്ടെ', ത്വാം: 

അങ്ങേ, സ്തൃവന്തിടസ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു (സ്തൂതിക്കുന്നു). 

ഈ ദേവസമൂഹങ്ങഠം അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ചിലര് ഭയത്തോ 

5} (അകലെ നിന്ന്”) തൊഴുതുകൊണ്ട് , “ജയിച്ചാലും ജയിച്ചാലും, രക്ഷിക്ക 

ണേ രക്ഷിക്കണേ? എന്നിങ്ങിനെ പ്രാത്ിക്കുന്നു. മഹഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും 

ജഗത്തിന്നു ക്ഷേമമുണ്ടാകട്ടേ എന്നു പറഞ്ഞു പൃള്റുമായ സ്കൂതികളെക്കൊണ്ട് 

അങ്ങേസ്ത തിക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) അമീ സുരസംഫാഃ-ഭൂഭാരത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്നവേണ്ടി മനു 

ഷ്യരായി അവതരിച്ച് ഇപ്പ്യോഠം യുദ്ധംചെയ്യുന്ന ഈ വസ്വാദിദേവസംഘഡഘ 

6362; വിശന്തി അങ്ങേ പ്രചപേശിക്കുന്നപരായി കാണപ്പെടുന്നു. കേചില്....ഥ൧ 

ണന്തി-അപരില് ചിലര് വളരെ ഭയപ്പെട്ട” ഓടിപ്പ്പോകാ൯തന്നെ ശക്തന്മാരാ 

കാതെ രക്ഷിക്കണേ? എന്നു പറഞ്ഞു കൈകൂപ്പ്ിക്കൊണ്ട് അങ്ങേ സ്കൂ തിക്കുന്നു. 

സ്വസ്തി....പുഷ്ടുലാഭിഃ_യുദ്ധം സമീപിച്ചപ്പോറം ഭൂന്നിമിത്തങ്ങഥം കാണുകയാല് 

മഹഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും ജഗത്തിന്നു ക്ഷേമം ഭവിക്കട്ടേ എന്നു പറഞ്ഞു സ. 

००९००००९ त തികളെക്കൊണ്ട് അങ്ങേ സ്ത തിക്കുന്നു. 

അത്രയുമല്പ__ 

൨൨. രദ്രാഭിത്യാ വസവോ യേ ച സാധ്യാ 

വിശേശ്വിീരൌ മരുതശ്ചോഷ്ടപാശ്ച 

ഗന്ധവ്വയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഘാ 

വീിക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സ്വേ. 

രുദ്രാദിത്യാഃ--ഏകാദശരുദ്രന്മാരും ദ്വാദശാടിത്യന്മാരും, വസവഃടഅഷ്ടവസുക്കളും,ം 

യേ ച സാധ്യയാഃ-സാഭ്ധയന്മാരായ ദേവന്മാരാരോ അവരും, വിശ്വേട-വിശ്വേദേവന്മാരും, 

അശ്വിനൌ--അശ്വിനീദേവന്മാരും, മരുതഃ ചട (സ്ഫ) മരുത്തുക്കളം, ഈഷ്ടുപാഃ ചടപിതൃ 

[ശ_സി] 1 അങ്ങ് നിത്ൃമായിരിക്കുന്ന ധമ്മങ്ങളുടെ പാലകനാകുന്നുവെന്നുള്ളതു ഹേതുവായിട്ട് ഉഗ്ര 

നാണെങ്കിലും അതൃത്ഭുതസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ കാണുന്നതിന്നു ബലമധികമുള്ള 

ചില ദേവന്മാര്. 

(ശ്രീ) “ഹി? എന്ന ശബ്ദത്തിന്നു പ്രത്യേകമായി അത്ഥമൊന്നും പറയുന്നില്ല. 

1 ശബ്ദാത്ഥപുഷ്ടികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്കൂതികളെക്കൊണ്ടെ'. 

& (ശ്രീ) ८9 ००१०८2० ഹി പിതരഃ? എന്നു ശ്രുതിവാകൃം. സ് മൃതിയും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു__ 

220016० ഭവേദന്നം താവദശ്മുന്തി വാഗ്യതാഃ താവദശ്മന്തി പിതരോ യാവന്നൊക്താ ഹവിഗ്ലണാ?. 



വറ | 
൩൩൬  ശ്രിമല്ഭഗവപല്ഗിത 

ക്കുളം, ഗന്ധവ്വയക്ഷാസുരസിഭ്ധസംഘാഃ-ഗന്ധവ്വന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധ 

സംഘങ്ങാം, ഇവരും, സവ്വേ ഏവ ച-എല്ലാവരും, വിസ്കിതാഃ--ആശ്ചയ്യത്തോടുകൂടിയവരാ 

യി, ത്വാം-അങ്ങേ, വീക്ഷന്തേട(ഇടവിടാതെ) നോക്കുന്നു. 

ര്ദ്രന്മാരും ആദിത്യന്മാരും, സാധ്യന്മാരായ ദേവന്മാരും, വിശ്വേദേവന്മാ 

രും, അശ്വിനീദേവന്മാരും. മരുല്ഗണങ്ങളും പിതൃദേവതകളും (70040206 

९811206 അസുരന്മാര് സിദ്ധന്മാര് എന്നവരുടെ സംഘങ്ങളും (ഇങ്ങിനെ) എ 

ല്യാവരും ആശ്ചയ്യപ്പെട്ട് അങ്ങേ ഇടവിടാതെ നോക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഉദഷ്ടുപാഃ-പിതൃക്കാം. ഗസന്ധമ്വാഃ-ഹാഹാ, 283 മുതലായ 

വര്. യക്ഷാഃ-കുബേര൯ മുതലായവര്. അസുരാഃ-വിരോചന൯ മുതലായ 

012. സിദ്ധാഃ_കപില൯ മുതലായ സിദ്ധന്മാര്. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

എന്തെന്നാത__. 

൨൩. രൂപം മഹത്തേ ബഹവമശ്രനേത്രം 

മഹാബാഹോ ബഫഹുബാഹുരുപാദം 

62.10८3809 91८33०० ००००९०९० | 

8०% 19 ലോകാഃ പ്രവ്ൃയഥിതാസ്മഥാഹം. 

ഹേ @09919196 000 = {(द००/ ०009 കൈകളോടുകൂടിയവനേ, = ००120199 6079० = 

അനേകമുഖങ്ങളോടും നേത്രങ്ങളോടുംകൂടിയും, ബാഹുബാഹുരുപാദം-അനേകം കൈക 

ളോടും തുടകളോടും കാലുകളോട്ടം കൂടിയും, ബഹുദരം-അനേകം ഉദരങ്ങളോടുകൂടിയും, ബ 

ഹുദംഷ്കാകരാളം--അനേകം ദംഷ്ടങ്ങളാല് ഭയങ്കരമായുമിരിക്കുന്ന, തേ മഹല് രൂപം-അത്യൂ 

ഇജിതമായ അങ്ങയുടെ രൂപത്തെ, ദുഷ്ട്വാടകണ്ടിട്ട', ലോകാഃടജനങ്ങഠം എല്ലാം, പ്രവൃ 

ഥിതാഃ--അതിഭീതന്മാരായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അഹം (ച)ടഞാനും, തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ 

അതിഭിതനായിരിക്കുന്നു. 

ഹേ മഹാബാഹോ. അനേകമുഖങ്ങളോടും നേത്രങ്ങളോടുംകൂടിയും, അ 

നേകകൈകറം തുടകഠം കാലുകറഠം ഇവയോടുകൂടിയും, അനേക ഉദരങ്ങളോടുകൂ 

ടിഷും. അനേകദംഷ്ടങ്ങളാല് ഭയങ്കരമായും., ഇരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഈ അത്യ 

ജ്ജിതമായ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട ജനങ്ങളെല്ലാവരും അതിഭയത്തെ പ്രാപിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. ഞാനും അപ്രകാരംതന്നെ വളരെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ലോകാഃ-.ലൌകികന്മാരായ പ്രാണികറം. ശേഷം സൃഷ്ടം. 
(काठ तता? വിശ്വരൂപദശനംകൊണ്ടുണ്ടായ] ഭയത്തിന്നുള്ള കാരണം പറയുന്നു__ 

ई) | 

0 ©. നഭംസ് പൃശം ദിപമനേകവണം 
ത കി टा 

പ്യാത്താനനം ഭിപ്പവിശാലതേത്രം 
ത ) 

३०९ 19 ഹി ത്വാം പ്രവൃഥിതാന്തരാത്മാ 

ഡൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ക്യോ. 
भी) 

ഹേ വിഷ്ക്കോ-അല്പയോ മഹാവിഷ്ക്കോ, നഭഃസ് പുശം--ആകാശത്തെത്തൊട്ടിരി 
|) 2 ३] $] 8 ९ 

ക്കുന്നവനും, ദീപ്ും-തേജസ്സ്സോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവനും, അനേകവണ്ണം-പലവണ്ണങ്ങളോടുകൂ 

ടിയിരിക്കുന്നവനുംം വ്യ്യാത്താനനംടവിപ്പതങ്ങളായ (തുറന്നിരിക്കുന്ന) മുഖങ്ങളോടു (വായക 

ളോടു) കൂടിയവനും, ദീപ്പുവിശാലനേത്രംടജ്വലിച്ചുകൊണ്ടും വിശാലമായുമിരിക്കുന്ന കണ്ണൂ 



നു 
൧൧൧൦ അധ്യായം ൩൩൭. 

കളോടുകൂടിയവനുമായ, ത്വാം ഹിടഅങ്ങേ, ഷ്ടാ-കണ്ടിട്ടു, പ്രവ്ൃഥിതാന്തരാത്മാടവള 

രെ ഭയപ്പെട്ട മനസ്സ്സോടുകൂടിയം (അഹം)ടഞാന്, ഡ്ൃതിം-ഡൈയ്യത്തേയും, ശമം ചടമന 

സ്ത്റമാധാനത്തേയും (ഉപശമത്തേയും), ന വിന്ദാമി-പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 
<] >) 

2 ट 2 2 2 © ९ प ഹേ മഹാവിഷ്്ലോ, ആകാശത്തെ തൊട്ടിരിക്കുന (രൂപത്തോടുകൂടിയ) 
<} 9} ന 

വനും. തേജസ്സ്സോടുകൂടിയിരിക്കുന്നപനും, പല വണ്ണുങ്ങളോടുകൂടിയവനും. ०१९} 
| തങ്ങള്കായ മുഖങ്ങളോടുകൂടിയവനും. ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാലനേത്രങ്ങ 

6} ८} ൯ 
2 2 ( സേ ളോടുകൂടിയവനും ആയ അങ്ങേ കണ്ടിട്ട ഞാ൯ വളരെ क മനസ്സ്സോടുകൂ 

८} ॥ 4 9) ടിയവനായ ധൈയ്യത്തേയും 2090; 0०५००००७कोछप्फ० പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 
റ 

(८९०-80) ശമം-ഉ.പശമം, മനസ്തഷ്ടി. ശേഷം സ്തൃഷ്ടും. 
എത്തുകൊണ്ണടെന്നാല്_ ) 

൨൫. ഭംഷ്ടാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി 

ദൂഷ്ഷ്ദവവ കാലാനലസന്നിഭാനി 

ദിശോനജാനേനലഭേചശമ്മ 

പ്രസിദ ദേവേശ ജഗന്നിപാസ. 

ഹേ ദേവേശ-അല്പയോ ദേവകാംക്കീശവരനായവനേ, ദംഷ്യാകരാളാനി ०189. 

ഷ്യങ്ങളാല് ഭയങ്കരങ്ങളായും, കാലാനലസന്നിഭാനിടപ്രളയകാലത്തെ അഗ്നിക്കു സമാനമാ 

യൃമിരിക്കുന്ന, തേ മുഖാനിടഅങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ, ദൃഷ്ട്വാ ഏവ-കണ്ടിട്ട്, ദിശഃ--ദിക്കുക 

ളെ, ന ജാനേടഞാനറിയുന്നില്ല. ശമ്മ ചം-സുഖത്തേയും, ന ലഭേടഞാന് ലഭിക്കുന്നില്ല. 

ഹേ ജഗന്നിവാസ-അല്പയോ ജഗത്തിന്നാധാരമായിരിക്കുന്നവനേ, പ്രസീദടപ്രസന്നനായി 
ഭവിച്ചാലും. 

അല്പയോ ദേവേശ. ദംഫ്തൂങ്ങളാല് ഭയകങ്കരമായും പ്രജുയകാലത്തെ അ 

ഗ്നിക്കു സമാനമായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് (ഭയാവേശംകൊ 

ണ്ട്) ഞാന് ദിക്കുകളെ അറിയുന്നില്ല. സുഖത്തേയും ലഭിക്കുന്നി ലയ. ഹേ ജഗന്നി! 

വാസ, അങ്ങ് പ്രസന്നനായി ഭവിച്ചാലും 

(ശം ഭാ) ദംഷ്കാകരാളാനി-ദംഷ്ടങ്ങളെക്കൊണ്ട വികൃതങ്ങളായിരിക്കു 

012. കാലാനലസന്നിഭാനിടപ്രളൂയകാലത്തില് ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അ 
റി <) ध 3 <) ൭ ` റി <) ८ 

9158 തുല്യമായ. ദിശഃ ന ജാനേംകിഴക്ക്' പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങിനെ ദിക്കുക 
~ റൂ ;) 

മെ വേര്തിരിച്ചുറിയുന്നില്ല. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

അന്യയന്മാരില്നിന്ന്' എനിക്കു പരാജയമുണ്ടാകുമോ എന്ന ശങ്കയും ഇപ്പ്പോഠം പോയി. എ. 
ന്തെന്നാല്__ ി 

9, 2 (൫) १ ൨൬. അമി ച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാ 

സവേ സഹൈവാവനിപാലസംഫൈഃ 

ഭീഷ്ടോ ദ്രോണഃ സ്മതപുത്രസൃഥാസൌ 

സഹാസൂദീയൈരപി യോധമുഖ്്യൈഃ 

൨൭. വക്ര്യാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി 

ദംഷ്കാകരാള്കാനി ഭയാനകാനീ 

കേചിദ്ധിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷ്യ] 

സംദുൃശ്യന്തേ ചുണ്ണിതൈരുത്തമാംഗൈം. 



# 

൨൩൨൩൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

സവ്വേ-എല്ലാ, അമീ ൃതരാഷ്ടസ്യയ പുത്രാഃ ഈ ००९०० 4070९0९0 ദുഷ്യോധനാ 

ദികളും, ഭിഷ്ടുഃ ചം-ഭീഷ്രും, ദ്രോണഃ (ച)ടദ്രോണാചായ്യുരും, അസൌ സൂതപുത്ര3-സൃതപു 

തൂനായ ഈ കണ്ണനും, അവനിപാലസംഘൈഃ സഹ ഏവടരാജാക്കന്മാരുടെ സംഘങ്ങ 

ളോടുകൂടിതന്നെ, തഥാ-അപ്രകാരംതന്നെം അസ്മുദിയൈഃ--ഞങ്ങളെ ചേന്നുനില്ലുന്ന, യോ 

ധമുഖ്ല്യൈഃഃ അപി സഹടയുദ്ധത്തില് മുഖ്യന്മാരായവരോടുകൂടിയും, ത്വാം (വിശന്തി } =®? 

ങ്ങേ പ്രവേശിക്കുന്നു. (ഏതേ 00621} 20016 {}9018०) ത്വരമാണാഃ--ഓടുന്നവരായി (വേ 

ഗത്തില്), ദംഫ്കാകരാളാനി-ദംഫ്ടങ്ങളാല് വികൃതങ്ങളായും, ഭയാനകാനിടഭയംകരങ്ങളാ 

യുമിരിക്കുന്ന, തേ വക്ത്രാണിടഅങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ, പവിശതന്തിടപ്രവേശിക്കുന്നു. കേ 

ചില്--അരവരില് ചിലര്, ചുണ്ണിതൈഃ-പൊടിയാക്കപ്പെട്ടം ഉത്തമാംഗൈഃ-ശിരസ്സ്ുകളോ 

കൂടി, ദശനാന്തരേഷുടപല്പകളുടെ ഇടയില്, വിലഗ്നാഃടഅകപ്പെട്ടവരായി, 0४०९८) 

ന്തേ-കാണപ്പെടുന്നു. 

ॐ) ₹ ഈ എല്ലാ ഡൃതരാഷ്ടപൃത്രന്മാരും. ഭിഷ്ടഠരും, ദ്രോണാചായ്യുരും, സ്കതപു 

തൂനായ ഈ കണ്ണുനും, സകലരാജാക്കുന്മാരോടും, അപ്രകാരംതന്നെ ഞങ്ങളെ ചേ 
१ 2) >) 1) 

ന്ന നില്ലചുന്ന യുദ്ധത്തില് മുഖ്യന്മാരായവരോടും, കൂടി ദംഷ്കൂങ്ങളാല് വികൃതങ്ങളാ 

യും ഭയങ്കരങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ വേഗത്തില് പ്രവേശിക്കു 
നി )) 

ന്നു. അവരില് ചിലര് അങ്ങയുടെ പല്പകളുടെ ഇടയില് അകപ്പെട്ട പൊടി 

പൊടിയാക്കപ്പെട്ട തലകളോടുകൂടിയവരായി കാണപ്പെടുന്നു. 
ता ~) ; 

(८००-&9) ഡൃതരാഷ്ടരസ്യയ പുത്രാഃ-ുയ്യോധനപ്രഭൂതികഠം. അസൂദിയൈഃ 

യോധമുഖ്്യൈഃ സഹംഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള യോദ്ധാക്കളില് പ്രധാനികളായ 

യൃഷ്ടദ്യമൂപ്രഭുതികളോടുകൂടി. ദശനാന്തരേഷ്ു വിലഗ്നാഃ സംദൃശ്യന്തേ.പല്ലകളു 
न न १ 

ടെ ഇടയില് ഒരു മാംസകഷ്ണുംപോലെ ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി കാണപ്പെടുന്നു. 

ശേഷം ഡ്റുഷ്ടം. 

റ 2 = ഖങ്ങളി % ५९ അവര് എങ്ങിനെയാണ് ഭഗവാന്െറ മുഖങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്നത ? छट 7200 ०10०९772 

൨൮. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബപേഗാഃ 

സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി 

തഥാ @ 0190) നരലോകവിരാ 

വിശന്തി വ്ര്ര്രാണ്യഭിചിജ്വലന്തി. म 

യഥാ-എപ്രകാരമാണ്', നദിനാം--നദികളടെ, ബഹവഃ അംബുവേഗാഃ-അനേക 

മാഗ്ഗുങ്ങളായി ഒഴുകുന്ന ജലപ്രവാഹങ്ങാം, സമുദ്ം ഏവ-സമദ്രത്തെത്തന്നെ, അഭിമുഖാഃട 

അഭിമുഖമായി, ദരവന്തിടപ്രവേശിക്കുന്നത്, തഥാടഅപ്രകാരം, അമീ നരലോകവീരാഃടമനു 

ഷ്യലോകത്തിലുള്ള ഈ ८030020९, അഭിവിജ്പലന്തി-എല്പാ ദിക്കിലും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്ന, തവ-അങ്ങയുടെ, വക്ത്രാണിടമുഖങ്ങളെ, വിശന്തിടപ്രവേശിക്കുന്നു. 
രു. 

ഡദികളുടെ ജലപ്രപവാഹങ്ങറം സമുദ്രത്തിനഭിമുഖമായി സമുദ്രത്തെത്ത 

ന്നെ എപ്രകാരം പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അപ്രുകാരം ഈ മനുഷ്യലോകത്തിലുള്ള, 

# “അഭിതോ ജ്വലന്തി? എന്നു പാഠാന്തരം. 
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ശുരന്മാര എല്ലാ ദിക്കിലും ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന (പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

ന്ന) അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ പ്രവേശിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അഭിവിജ്വലന്തിടപ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം.. 

അവര് എന്തിനുവേണ്ടി, എങ്ങിനെ. പ്രവേശിക്കുന്നു? അജ്ജുനന് പറയുന്നു__ 

൨൯. യഥാ പ്രഭിപ്പം ജ്വലനം പതംഗാ 

വിശന്തി നാശായ സമുദ്ധവേഗാഃ 

തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാ_ 

0201004} വ്ര്രത്ാണി സമൂദ്ധവേഗാഃ. 

പതംഗാ$-ശലഭകങ്ങാം (ഇയ്യാന്പാററ മുതലായവ], നാശായ-തങ്ങളുടെ നാശത്തി 

ന്നായിക്കൊണ്ട് (മരണത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്), സമൂദ്ധവേഗാ$--അതിവേഗത്തോടുകൂടിയവരാ 

യി, പ്രദീപ്തം-ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ജ്വലനംടഅഗ്നിയെ, യഥാം-ഏതുപ്രകാരം, വിശ 

00) = (6०१२) 215०} പ്രവേശിക്കുന്നുവോ, തഥാ ഏവട അപ്രകാരംതന്നെ, ലോകാഃ അപിട: 

ഈ ജനങ്ങളും, നാശായടസ്വനാശത്തിന്നായിക്കൊണ്ടെ', സമുദ്ധവേഗാ$ടഅതിവേഗത്തോ 

ടകൂടിയവരായി, തവ വക്ത്രാണിീ--അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ, വിശന്തിടപ്രവേശിക്കുന്നു. 

०1000800 തങ്ങടെ നാശത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്” ഏതുപ്രകാരമാണ് ജ്വ 

ലിച്ചുകൊ ണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെ അതിവേഗത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്ര 

കാരംതന്നെ ഈ ജനങ്ങളും സ്വനാശത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്' അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങ 

602. അതിപേഗത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നു. 
എന്നാല് അങ്ങ് ___ 

൩൧. ലേലിഫ്യസേ ഗ്രസമാനഃ സമന്താ_ 

ല്ല്ോകാ൯ സമഗ്രാ൯ന് പദനൈജ്ജ്വലത്ഭിഃ 

തേജോഭിരാപൃയു ജഗത്സമഗ്രം 
त 

ഭാസസ്തലോഗ്രാഃ പ്രതപന്തി പിഷ്ക്ലോ. 

സമഗ്രാന് ലോകാന്സകലജനങ്ങളേയും, ജ്വലത്തിഃ വദനെഃ--ജ വലിച്ചുകൊണ്ടി, 

രിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെക്കൊണ്ട് , സമന്താത്ടനാലുഭാഗത്തുനിന്ന്', ഗ്രസമാനഃ (സന്)-ഭക്ഷിച്ചു 

കൊണ്ട് (മിഴു ങ്ങിക്കൊണ്ടെ'), ലേലിഹ്യസേംരുചി നോക്കുന്നു (അതിശയേന ഭക്ഷിക്കുന്നു]. 

ഹേ വിഷ്ക്കോ-അല്പയോ 01169993 തവ ഉഗ്രാഃ ഭാസഃടഅങ്ങയുടെ തീവ്വങ്ങളായ ദീപ്പികഠം 

(കാന്തികഠം), സമഗ്രം ജഗല്--സകലപ്രപഞ്ചത്തേയും, തേജോഭിടതേജസ്സുകളെക്കൊണ്ട്ം 

ആപുയ്യുടവ്യാപിച്ച , പ്രതപന്തിടതപിപ്പ്യിക്കുന്നു. 

അങ്ങ് ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു സകലജനങ്ങമേ 

१९० നാലുഭാഗത്തൃനിന്നും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു രുചി നോക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിവ്ര. 

ങ്ങളായ ദിപ്പികറം സകലപ്രപഞ്ചത്തേയും വ്യാപിച്ചു തപിപ്പിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) വിഷ്ണു വ്യാപനശീലന്. ഉഗ്രാഃ ഭാസഃ-ക്രരങ്ങളായ ടിപ്പി 
८9० >. ശേഷം (°. 

അങ്ങ്” ഉഗ്രസ ഭാവത്തോടുകൂടിയവനാകുന്നുവെന്നതു ഹേതുവായിട്ട് _ 

൩൨൧. ആഖ്യയാഹി മേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ. 
र നമോസ്ത്ര തേ ദേവവര പ്രസീദ 



വട 
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വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം 

02 ഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. 
ഹേ ദേവവര--അല്പയോ ദേവത്രേഷ്ടം ഉഗ്രരുപ$ടക്രരമായ രൂപത്തോടുകൂടിയ, ഭ 

വാ൯--അങ്ങ് , ക3-ആര്' എന്ന്, മേ-എനിക്ക് , ആഖ്യാഹിടപറഞ്ഞുതന്നാലും. തേ-അ 

ഒ്ജഷ്ക്കു १ നമഃ അസ്ത്-മനസ്താരം, പ്രസീദ--അങ്ങു പ്രസന്നനായി ഭവിക്കുക. ആട്ടം ഭവന്തം 

ആദ്യൃപുരുഷനായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ, വിജ്ഞാതും-നല്പവണ്ണം അറിവാ൯, ഇച്ചാമിടഞാനി 

ചലിക്കുന്നു. തവ പ്രവൃത്തിം- അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയെ (ചേഷ്ടയെ), നഹി പ്രജാനാമിടഞാ 

നറിയുന്നില്പ. 

അല്ലയോ ദേപശ്രേഷ്ടം ക്രരമായ രൂപത്തോടുകൂടിയ അങ്ങ് ആരാണെ 

ന്ന് എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാലും. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്ത്രാരം. അങ്ങു പ്രസാഭിക്കണേ. 

ആദ്യപുരുഷനായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ ഞാനറിവാനിച്ഛിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അ 

ഞ്ജയുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാനറിയുന്നില്ല. 
ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൩൨. കാലോസ്പി ലോകക്ഷയകൃല് പ്രവൃദ്ധോ 

ലോകാ൯ സമാഹത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ 

ജുതേപി ത്വാം 09 ഭവിഷ്യന്തി സവ്വേ 

യേവസ്ഥിതാഃ പ്രത്യനീകേഷു യോധാഃ. 
ഭഗവാന് പാഞ്ഞു 

61 08०89109 फक) 0 = 202 6060०89 നാശത്തെ ചെയ്യുന്ന, പ്രവൃഭ്ധഃ--അത്യുതകടനായ 

(വളരെ ക്രുരനായ), കാലഃ അസ്ധലി--കാലനാകുന്നു. ലോകാന്--ജനങ്ങളെ, സമാഹത്തുംട 

സംഹരിക്കുന്നതിന്ന്, ഇഹ പ്രവൃത്തഃ--ഇഹലോകത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്ന. (അതഃ)--അതി 

നാല്, ९९} 02००१] = അതാതു സേനകളില്, യേ യോധാഃ--ആരെല്പാം യോദ്ധാക്കാം, അ 

വസ്ഥിതാഃ- ഇരിക്കുന്നുവോ, തേ സപ്വേ--അവരെല്പാവരും, ത്വാം ജ്ൂതേ അപിടഹന്താവാ 

യിരിക്കുന്ന നീയൊഴിച്ച്', ന ഭവിഷ്യൃയന്തിടഇരിക്കുകയില്ല. 

ഞാന് ലോകത്തിന്നു നാശത്തെ ചെയ്യുന്ന അതൃതകടനായ കാലനാ 

കുന്നു. ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഞാ൯ ഈ ലോകത്തില് പ്രവ 
ത്തിക്കുന്ന. അതിനാല് ഹന്താവായ നി ഒഴിച്ചു! അതാതു സൈന്യങ്ങളിലുള്ള 

ആരും (ഇനി? ജിവിച്ചിരിക്കുകയില്ല. 

(ശം ഭാ) യോധാഃ-ഭിഷ്ടദ്രോണകളുറ്റപ്രഭൂതികഠം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 
അതിനാല് _ 

൩൩. തസ്മാത്ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ 

ജിത്വാ ശത്രൂ൯ ഭൂങ് ക്ഷ്വ രാജ്യം സമുദ്ധം 

മയൈവൈതേ നിഹതാഃ പൂവ്വമേവ 

നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിന്. 

തസ്മാല്--അതിനാല്, ത്വംടനി, ഉത്തിഷ്ഠം-യുദ്ധത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു സന്നദ്ധനായി 

ഭവിച്ചാലും. യശഃ ലഭസ്വടകിത്തിയെ സമ്പാടിച്ചാലും. ശത്രൂന് ജിത്വാ-ശത്രുക്കളെ ജയി 

ച്ചിട്ട', സമൃഭ്ധം--സവ്വയശ്വയയുസമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന, രാജ്യംരാജ്യത്തെ, ഉങ്ക്ഷ്വ-അനു 
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ഭവിച്ചാലും. മയാ ഏവ-കാലാത്മാവായിരിക്കുന്ന എന്നാല്തന്നെ, പൂവ്വം ഏവടമുമ്പുത 
ന്നെ, ഏതേടഇവര് (നിന്െറ ഈ ശത്രുക്കഠം), നിഹതാഃ--കൊല്ലപ്പെട്ടപോലെയായിരിക്കു 

ന്നു. ഹേ സവ്ൃയസാചിന്ം-എടത്തുകൈകൊണ്ടു ബാണങ്ങളെ ७९९००८18 {000 സാമത്ഡഥ്യമു 

8 ഹേ അജ്ജുന, നിമിത്തമാത്രം ഭവംനി നിമിത്തമാത്രമായി ഭവിച്ചാലും. 

അതിനാല് നി ഘുദ്ധത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു സന്നദ്ധനായി ഭവിക്കുക. കി 

ത്തിയേയും ലഭിച്ചാലും. ശത്രുക്കളെ. ജയിച്ചു സവ്വയൈശ്വയുസമ്പന്നമായിരിക്കു 

ന്ന രാജ്യത്തെ നീ അനുഭവിച്ചാലും. ഇവര് കാലാത്മാവായിരിക്കുന്ന എന്നാല് 

മുമ്പുതന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടപോലെയായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ഹേ അജ്ജുന, നീ 

ഡിമിത്തം മാത്രമായി ഭവിക്കുക. 

(ശം_ഭാ) യശഃ ലഭസ്വ-ദേവകളാല്കൂടി ജയിക്കപ്പെടുവാ൯ വയ്യാത്ത 

അതിരഥന്മാരായ ഭിഷ്ടുറ്രോണാദികളെ അജ്ജുന൯ ജയിച്ചുവെന്നുള്ള കിത്തിയെ 

നീ ലഭിച്ചാലും. കേവലം പുണ്യംകൊണ്ടു മാത്രമേ അതു പ്രാപിക്കപ്പെടുകയു 

ളള. ५०९} ̂ ०=6७९०८०००९ ०) 62; ജിത്വാ-ജയിച്ചിട്ട് ; രാജ്യം ഭൂങ് ക്ഡ-ശ 

(2), © ०1९000० അകണ്ടകമായുമിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അനുഭവിച്ചാലും ഏതേ 

മയാ ഏവ പൃവം ഏവ നിഹതാഃ-ഇവര് മുമ്പൃതന്നെ എനാല് നിശ്ചയമായി 

ഹതന്മാരായിരിക്കുന്നു. നിമിത്തമാത്രം ഭവനീി ഒര് നിമിത്തംമാത്രമായി ഭവി 
ച്ചാലും. സവ്യസാചിന്-.എടത്തുകൈകൊണ്ടു ശരങ്ങളെ പ്രയോഗിപ്പാ൯ ശീ 
ലമുള്ളതുകൊണ്ട് അജ്ജുനന്നു സവ്യസാ.പി എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചു. അതിനെറ 
സംബുദ്ധിയാണ് സപ്യസാചിന് എന്ന പദം. 

[ശ_സ] ശത്രൂ൯....ഭൂങ് ക്ഷവടുയ്യോധനാദികളായ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു ശത്രുജയംകൊണ്ടു ല 

ഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള സവ്വൈശ്വയ്യസമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അനുഭവിച്ചാലും. അതിരഥന്മാരാ 
യിരിക്കുന്ന ഭിഷ്ടഠാദികളിരിക്കുന്വോം ശത്രുജയം ഒല്പഭമാണ് എന്നുള്ള അജ്ജുനന്െറ ശങ്കയെ കളയു 
ന്നതിന്നായി ഭഗവാന് പറയുന്നു_.മയാ ഏവ ഏതേ നിഹതാഃ പൂവ്വം ഏവംശസ്ത്രശാസ്റ്രബലപരാക്ര 

മസമ്പത്തികൊണ്ടു ഭീഷ്ടാടികഠം ടൂജ്ജഷന്മാരാണെങ്കിലും ഇരശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഞാന് മുമ്പൃതന്നെ 
ത്ത റി ഠ ४] “ റി റി ി ;] അവരുടെ തേജോബലപെരരുഷങ്ങളെ ആകഷിച്ചു' അവരെ നിസ്സാരതയെ പ്രാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അതിനാല് അവര് എന്നാല് നിഹതന്മാരായിരിക്കുന്നു__ജീണ്ണപണ്ണുംപോലെ പതനോന്മുഖീകൃതന്മാരാ 
യി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. നിമിത്തമാത്രം ഭവടപണ്ണ പാതനത്തില് വായു എന്നപോലെ അവ 
രുടെ പാതനത്തില് നി നിമിത്തം മാത്രമായി ഭവിച്ചാലും. ഇതില് നിനക്കു പ്രയത്തവിശേഷമാവ 

ശ്ൃമില്ല എന്നത്ഥം. 
क 0 

൩൪. ദ്രോണം ച & 1०१० ച ജയ്ര്ഥം ച 
श 1) 

കണ്ണും തഥാന്യാനപ യോധവിരാ൯ 612 = र ി 
മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹി മാ വൃഥിഷ്ഠാ 

റ 

യുധ്യസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്താന്. 

മയാ-എന്നാല്, ഹതാന്ടകൊല്ലപ്പെട്ട, ല്രോണം ചടദ്രോണാചായ്യരേയും, ഭീഷ്ടും 

പംഭീഷ്ടരേയും, ജയദ്രഥം ചടജയ്രരഥനേയും, കണ്ണും-കണ്ണനേയും, തഥാടഅപ്രകാരംത 

ന്നെ, അസ്്യാന് അപി യോധവീരാൻമറ൨ ശ്രുരന്മാരായ യോഭദ്ധാക്കളേയും, ത്വം-നി, ജ 

ഹി-ജയിച്ചാലും. മാ വ൮ൃഥിഷ്ണാടടവൃയസനിക്കേണ്ട. യുധ്യസ്വടയുഭ്ധം ചെയ്താലും. രണേ 

യുദ്ധത്തില്, സപത്നാന്ടശത്രുക്കളെ, ജേതാസിടനീ ജയിക്കും. 

44 > 
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൩൪൨ ശ്രിമതഭഗപല്ഗിത 

എന്നാല് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന (ഹതപ്രായന്മാരായിരിക്കുന്ന) ദ്രോണ 
ചായ്യുരേയും ടും ८ യോ. 

ദ്ധാക്കളേയും നീ ജയിച്ചാലും. നി വ്യസനിക്കേണ്ട. യുദ്ധത്തില് ശത്രക്കമെ 
2 9) )) 0) നീ! (നിശ്ചയമായി) ജയിക്കും. 

(ശം_ഭാ) അജ്ജുനന്ന് ഏതെല്ലാം യോദ്ധാക്കളില് ശങ്കയുണ്ടായിരുന്ന 
വോ അവരെല്ലാം തനാല് ഹതന്മാരായി ഫഎ്ന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നു. ഇവീ 

5) ക] റു 

ടെ, ഭിഷ്ടദ്രോണാദികള ആ ശങ്ക്ക്കു 88 കാരണ ം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ദ്രോ 
ര] ൫] ി; <} ഴി 

ണർ ധനുവേദാചായ്യുരാണ് ; ഭിപ്യാസ്പരങ്ങളോടുകൂടിയപനാണ് ; വിശേഷിച്ച് 
। ध 6) 3 „\ തന്െറ (®ट्च् 0260090) സ്വന്തഗുരുവുമാണ്. & 1०2 സ്വേച്ഛുപോലെ മര 

2 2 ~ ല് 2 ¬ [| 5) 2 സ ന ¬ ക്കുവാ൯ കഴിയുന്നപനാണ് (സ്വച്ഛുന്ദമുത്യുപാണ് ); ദിപ്യഠസ്രൂസവ്പന്നനുമാണ്. 
റ )) <) അദ്ദേഹം പരശുരാമനായിട്ടു ദവന്ദ്വയുദ്ധമുണ്ടായിട്ടും തോറഠിട്ടില്ല. അപ്രകാരം 

തന്നെ ജയ്ര്രഥനും. അദ്ദേഹത്തിന്െറ അച്ഛു൯, തെറ © (29090 തല ആര് 

താഴത്തു വി 9 0०66019 അതോടുകൂടി അപനെറ തലയും താഴെ വീഴും എന്ന നീ 
छ 5) | 5) 7 

ശ്വയത്തോടുകൂട തപസ്സ . കണ്ണനു 0 9 ഡത്തോടുകൂട। കഠിന 2; ചെയ്തിരിക്കുന്നു കനും ഇര്ൂനാല് കൊടുക്ക 

പ്പെട്ട അമോഘമായ (പാഴില് പോകാത്ത) ശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നാളാണ്. 
॥ ) धि ध റൂ + 

6{ 12) ग) ~ ८) ट 2 രര 02 , 2 ८०027 ഒരു കന്ൃകയില് (കുന്തീദേവി കന്ദ്യകയായിരിക്കുമ്പോറം) സ്മൂയയന്നുണ്ട 

യിട്ടുള്ള പുത്രനുമാകുന്നു. അതിനാല് (ജന്മനാ തന്നെ ഒരസാമാന്മ്യപുരുഷനാക 

ണ്ണ പ . സ 0൯. __ദൂഷ്യോ क കണ്ണുനെറ പേരുംകൂടി പറയപ്പെട്ട പത്നാ൯ംശത്രംക്കളെ__ടുയ്യോ 
> ധനാദികളെ. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

സഞ്ജയ ഉവാച. 

൩൫. ഏതഛ് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ 
ക श ) $) ॥ 

കൃതാഞ്ജലിവ്വേപമാനഃ ०1616), 
[) ~¬ 2 2 01200 കൃത്വാ ഭൂയ ०५०19५५) 2&+० 

$) ॐ) 

സഗല്ഗദം ഭിതഭിതഃ പ്രണമ്യ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

കേശവസ്ൃടശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനെറ, ഏതല് വചനം-ഈ വാക്ൃത്തെ, ശ്രുത്വാടകേ 

കിട്ട്, വേപമാനഃടനടു ങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കിരീടീ-അജ്ജുനന്, കൃതാഞ്ജലിഃ--കൈകൂപ്പി 
2 2 ८ (क ശ്രി 2 സ് 0 प 2 ४ र] ക്കൊണ്ടവനായി, കൃഷ്ണും-ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനെ, നമസ് കൃത്വാ-നമസ്താരം ചെയ്തി", ഭീതഭീ 

തഃ--ഏററവും ഭയത്തോടുകൂടിയവനായി, പ്രണമൃയടവണങ്ങിക്കൊണ്ട', സഗല്ഗദം-ഗല്ഗ: 

ദത്തോടുകൂടി (തൊണ്ട വിറച്ചുകൊണ്ട് ), ഭൂയഃ ഏവട-പിന്നേയും, ആഹ--പറഞ്ഞു. 

ശ്രീകൃട്ണൂഭഗപാനെറ ഈ വാക്ൃത്തെക്കേട്ട നടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അ 
ജ്ജുന൯ കൈകൂപ്പ്രിക്കൊണ്ടു ഭഗവാനെ നമസ്ത്രാരംചെയ്ത്' ഏററവും ഭയത്തോടു 

കൂടി വണങ്ങി തൊണ്ട വിറച്ചുകൊണ്ടു പിന്നോയും പറഞ്ഞു. 

(ശം_ഭാ) ഗല്ഗദം_ഒരുവ൯ ഭയത്താലോ സ്നേഹത്താലോ പരവശ 

നായി ഭവിച്ചാല് അവനെറ കണ്ണുകറഥം രണ്ടും, വ്യസനംനിമിത്തമോ സന്തോ 

ഷംനിമിത്തമോ കണ്ണൂനിരുകൊണ്ടു നിറയുന്നു. അപ്പോം അവന്െറ കണ്ണം. ക 

# “നമസ് കൃത്യ? എന്നു പാഠാന്തരം. 



ന യ 90൦ ൩൪൩ 

ഫംകൊണ്ടു നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു. തന്നിമിത്തം വാക്കിനു മന്ദശബ്ദത്വവും അ 
०५०९०९२० സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ്” ഗല്ഗദം. അങ്ങിനെ ഗല്ഗദത്തോട്ടകൂ 
ടി അജ്ജുന൯ ഭഗവാനോട്ട പിന്നേഷും പറഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തില് സ 
ഞ്ജയനെറ വചനം അഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. ഫ്എിങ്ങിനെയെന്നാല്__ 
ആക്കും ജയിപ്പാ൯ വയ്യാത്ത ദ്രോണാചായ്യൂര് മുതലായ നാലു മഹാരഥന്മാരെ 
അജ്ജുന൯ കൊന്നുവെങ്കില് നിരാശ്രയാായി ഭവിച്ചു ദുയ്യോധനനും നിശ്ചയ 
മായി ഹനിക്കപ്പെടും എന്നു വിചാരിച്ചു ००००९ ९ ജയത്തില് ആശയില്ല്ാത്ത 
വനായി സന്ധിയെ ചെയ്ക്കുക്കാം അപ്പോം ഇരുകക്ഷിക്കാക്ടം സമാധാനമു 
ണ്ടാകും എന്നാകുന്നു സഞ്ജയനെറ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ വിധിക്കു വശനായി 
രിക്കുന്ന ५०००००१ © അതിനേയും കേട്ടില്ല. 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൩൬. സ്ഥാനേ ഹൃഷികേശ തവ പ്രകിത്ത്യാ 

ജഗല് പ്രഹ്ൃഷ്ടൃയത്യനുരജ്യതേ ച 

രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി 

സവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാ. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ ഹൃഷീകേശഅല്പയോ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനേ, തവ പ്രകീത്ത്യാ--അങ്ങയുടെ മാ 
ഹാത്മൃസംകീത്തനംകൊണ്ട്*, ജഗല്--ജഗത്താസകലം (സാധുലോകം, സജ്ജനങ്ങാഠം), പ്ര 
ഹൃഷ്യതിടവളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അനുരജ്യതേ ചടവളരെ പ്രീതിയോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്നു. 
രക്ഷാംസിടരാക്ഷ സന്മാര്, ഭീതാനിംഭയപ്പെട്ടവരായി, ദിശഃ-ഓരോ ദിക്കുകളിലേക്ക്, © 
വന്തിടഓടുന്നദു. സവ്വേ സിഭ്ധസംഘാടടസകലസിദഭ്ധസംഫങ്ങളും, നമസ്ൃയന്തി ചടനമ 
സ്ത്രാരം ചെയ്യുന്നു. (०@ ०001} = ഇവയെല്ലാം, സ്ഥാനേടയുക്തമായിരിക്കുന്നു (ആശ്ചയ്യുമില്പ). 

& र) 2 ഹാ ്ി ४ 12) ८ അല്പയോ ശ്രികൃ്ണുഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ മാഹാത്മൃസങ്കിത്തനത്താല് 
1] 

३) ജഗത്തെല്പാം (സജ്ജനങ്ങളെല്ലാം) സന്തോഷിക്കയും വളരെ പ്രീതിയോടുകൂട് 
യിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാക്ഷസന്മാര് അങ്ങേ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ട്” ഓരോ ദിക്കു 
നോക്കി ഓടുന്നു. എല്ലാ സിദ്ധസംഘങ്ങളും അങ്ങേ നമസ്ത്രാരം ചെയ്യുന്നു. ഇ 
തെല്പാം യൂക്തംതന്നെയായിരിക്കുന്നു (യാതൊരാശ്ചയ്യുവുമില്ല എന്നത്ഥം). 

റ] । ¶ (८००-89) ഹേ ഹ്ൃൃഷികേശ, അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യകിത്തനംകൊണ്ടും 
1] 

ശ്രവണംകൊണ്ടും ജഗത്ത് സന്തോഷത്തെ പ്രാപ ക്കുന്നുവെന്നതു യുക്തംതന്നെ. 

ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

ഈ ശ്ലോകത്തെ മറെറാരു വിധത്തില് വ്യാഖ്യാനിക്കാം__ 

ഭഗവാ൯ സന്തോഷത്തിന്നും അനുരാഗത്തിന്നും വിഷയമാകുന്നുപെന്ന 
തു യുക്തംതന്നെ. എന്തെന്നാല് ഭഗവാന് സകലഭൂതങ്ങറാക്കുമാത്മാവായും സു 
ഹൃത്തായുമിരിക്കുന്നു. 

സിദ്ധന്മാര്_കപിലാദികറം. 



[1 ൩.൪൪ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

ഭഗവാന് ഹഷാദികറംക്കു വിഷയമാണ്” എന്നതിന്നു കാരണം പറയുന്നു__ 
൩൨൭. ॐत. തേ ന നമേര൯ മഹാത്മന് 

ഗരിയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യ്യാദികര്ത്രേ 
അനന്ത ദേവേശ ജഗന്നിവാസ 
ത്വമക്ഷരം സദസത്തല്പരം യല്. 

ഹേ മഹാത്മന് അല്പയോ മഹാത്മാവേ, ഹേ അനന്ത-അല്പയോ അന്ത(നാശ) 
മില്ലാത്തവനേ, ഹേ ദേവേശ--അല്പയോ ദേവന്മാക്കുമീശനായിട്ടള്ളവനേ, ഹേ ജഗന്നിവാ 
സ--അല്പയോ ജഗത്തിന്നാശ്രയമായിരിക്കുന്നവനേ, ഗരീയസേം:ശ്രേഷ്ണനായും (ഗ്രരുതരനാ. 
യും), ബ്രഹ്മണഃ അപിംചതുമ്മുഖബ്രഹ്മാവിന്നുകൂടി, ആദികര്ത്രേ ചക ആദികാരണനായുമി: 
രിക്കുന്ന, തേടഅങ്ങസഡ്കുഠായിക്കൊണ്ടെ', കസ്താല് --എന്തു കാരണത്താല്, ന നമേരന്_അവര്. 
നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നില്ല. (കിഞ്ച) അതിന്നും പുറമേ, സല്.-സ്ഥു ലമായും (വ്യക്തമായും), 
അസല്കസ്ൃക്ഷുമായുള്ളത്' (അവ്യയക്തമായുമുള്ളത്), യല്-യാതൊന്നോ, തല്പരംഅതിന്നു 
മൂലകാരണമായ, (യല്) അക്ഷരം-യാതൊരു പരബ്രഹ്മമോ, (തല് -21} = അതും, ത്വം--അ 
60302072. 

ഹേ മഹാത്മ൯., ഹേ അനന്ത, ഹേ ദേവേശ. ഹേ ജഗന്നിലാസ. ശ്രേ 
നായും ചതുമ്മുഖബ്രഹ്മാവിന്നുകൂടി ആടികാരണനായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങേക്കാ 
യിക്കൊണ്ട്' എന്തു കാരണത്താല് അപര് 0०००७००० ചെയ്യുന്നില്ല (എങ്ങിനെ 
അവര നമസ്തരിക്കാതിരിക്കും? അതിന്നും പുറമേ, സ്ഥലവും സ്തക്ഷ്വയമായിട്ട 
യാതൊന്നോ അതിന്നു മൂലകാരണമായ പരബ്രഹ്മവും അങ്ങാകുന്ന. (ഇതില്. 
പറയപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങേ 02009 © 15981126) 0} 
ന്നത് ആശ്ചയ്യമല്പ എന്നു താല്പയ്യും..) 

(ശം ഭാ) ഹേ മഹാത്മന്, ഗുരുതരനായും. ബ്രഹ്മാവിന്നു (-ഹിരണ്ദഗ 
ഭന്നു) കൂടി കാരണനായിരിക്കുന്നതിനാല് ആ ദികത്താവായുമിരിക്കുനന അങ്ങ ० 
യിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടു നമസ്യാരം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങ് മാ: 
ഹാത്മാവും ആദികാരണനുമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഹഷാദികറാക്കും നമസ്ധ്യാര 
ത്തിന്നും യോഗ്യമായ വിഷയം അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. ഹേ അനന്ത > ഹേദേ: 
വേശം, ഹേ ജഗന്നിവാസ. വേദാന്തവാക്യങ്ങളില് (ഉപനിഷത്തുകളില്) പ്രതി, 
പാദിക്കപ്പെടുന്ന പരബ്രഹ്മവും അഞ്ങാകുന്നു. അങ്ങ് സത്തും (ഉള്ളതും), അ. 
സത്തും (ഇല്ലാത്തതും) ആകുന്നു. യാതൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ചു നമുക്ക് ഇല്ല 
എന്ന ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നപചോ അതുതനനെ അസത്ത്. സദസത്തുക്കം അക്ഷ. 
രത്തിന്െറ ഉപാധികളായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് അത് (അക്ഷരം) സത്ത് 
ഫ്ന്നും അസത്ത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പരമാത്ഥത്തില് വേദജഞഞന്മാര് പ 
റയൂന്ന അക്ഷരം സത്തിന്നും അസത്തിന്നും ०1000800. അതാ അ ങ്ങുതന്നെ. 
യാണ് , മറെറാന്നുമല്ല എന്നഭിപ്രായം. 

[ശ_സ] ഹേ മഹാത്മ൯-സപ്വേോല്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനേ, കസ്ത്ാല്. ) 
| തേ ന നമേര൯-എന്തുകൊണ്ടു സിദ്ധാദികളായ സകലദേവന്മാരും അങ്ങേ നമസ്തരിക്കുന്നില്ല__ഏ: തൊരുവിധം വിചാരിച്ചുനോക്കിയാലും അവര് അഞങ്ങേത്തന്നെ നമസ്തരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഞാനും, 
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ലോകസാധാരണനാണ്'. എന്തൊരു വിശേഷത്താലാണ്' അവര് എനിക്കായിക്കൊണ്ടു സമസ്താരം 

ചെയ്യുന്നത് ? എന്നു ശങ്കിപ്പാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, ജ്ഞാനൈശ്വയ്യുബലവി്'യ്യുതേജഃശക്തിപി 

ശേഷങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പരമാത്ഥത്തില് അങ്ങ്' (ഭഗവാന്) തന്നെയാണ് സപ്വ്യോത്തമനായി രിക്കുന്നത്, 

എല്ലാവരാലും നമസരിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യ നായി രിക്കുന്നത് (എന്നിങ്ങിനെ ഇനി 001 (0207) 
പ ` प्फ © | ५ 2 ക 

യയുത്വത്തിനുള്ള ഹേതു പഠറയുന്നു]__ഗരിയസേംമുന്പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനാദിവിശേഷങ്ങളെക്കൊണ്ട്? 

ആര് സപ്വ്യോത്തമനായിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന (അങ്ങയ്്യായിക്കൊണ്ട് )__.ബ്രഹ്മണഃ അപി 

ആദികര്ത്രേം-:സവ്വഭതപതിയായും ഹിരണ്യഗഭനായും സവ്വാരാധ്യനായുമിിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്നും 

കൂടി ജനികാരണനായും നിയാമകനായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്ായി ക്കൊണ്ട് __ബ്രഹ്മാവിനേറയുംകൂടി സ്ര 

ഷ്്ാവും ഈശ്വരനുമായിരിക്കുന്നതിനാല് അങഞ്ങയ്യ്ത സവ്വനമസ്തായ്യുത്വമുണ്ടോ എന്നു പറയേണമോ എ 

ന്നത്ഥം. (സവ്വനമസ്തായ്യത്വത്തിന്ന് ഇനിയും കാരണം പറയുന്നു)__ഹേ അനന്ത, ഹേ ദേവേശ 

ഹേ ജഗന്നിവാസംഅനന്തതവം ഹേതുവായിട്ടംം ദേവന്മാക്കമിശ്വരനായതുകൊള്ടെം, ജഗന്നിവാസ 
ത ;] 1 [8] ४ 

൦ ഹേതുവായിട്ടും അങ്ങു സവ്വദേവനമസ്തായ്യനാണ എന്നത്ഥം. എന്നാരു ജഗത്താലും തല്ക്ാാരണ 
ററ യ റി റു റൂ 

ത്താലും മറയ്കയപ്പെടുന്നതിനാല് അങ്ങയ്ക്കു' അനന്തത്വം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നു ശങ്കിപ്പാന് പാടി 

ല്ല. എന്തെന്നാല് (ത്വം) സല് അസല്പരം__നാമരൂപങ്ങളെ ക്കൊണ്ട്” ഉണ്ട്” (അസ്തി) എന്നു നി 

ദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതു യാതൊന്നോ അതു സല്൪൨കായ്യ്യമായിരിക്കുന്ന ജഗത്ത്, തദ്വിലക്ഷണമായിരി 

ക്കന്നത് അസത്ത് _ജഗല്കാരണമായി രിക്കുന്ന അവ്യാകൂൃതം. അങ്ങി നെയിരിക്കുന്ന സത്തും അസ 

ത്തും അങ്ങുതന്നെ. “സവ്യം ഹ്േതല് ബ്ര്മടഇതെല്ലാം ബ്രദ്മംതന്നെ? എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. അങ്ങു 

സദസദ്ര പനാണെങ്കിലും പരബ്രഷ്മവ്യവധാനം ഹേതുവായിട്ട' कटको रू" = അനന്തത്വം സംഭവിക്കുക 
യില്ല എന്നും ശങ്മിപ്പംന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, ത്വം അക്ഷരം തല്പരംടനിതൃത്വം, സച്ചിദാന 

റ്ദത്വം, നിരതിശയത പം അ >) 1480-० എ ന്നി കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആ ങ്ങു സ ത്തി ല്നിന്നും അ 

സത്തില്നിന്നും, കായ്യകാരണരൂപമായി രിക്കുന്ന ജഗത്തില്നിന്നും അവ്യാകൂൃതത്തില് നിന്നും, പരനാ 
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എന്നു ശ്രുതിപ്രസിഭ്ധമായിരിക്കുന്ന അക്ഷം യാതൊന്നോ.__ഒരിക്കലും ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു വിധത്തി 

കുന്നു, വിലക്ഷണനാകുന്നു; അവയ്ക്ലു കാരണവുമാകുന്നു. “യോ വാ എതദഭക്ഷരം (0709) 0.161.192 

ലും നാശത്തെ പ്രാപിക്കാത്തതു യാതൊന്നേ.__നിത്യകൂടസ്ഥമായും, സച്ചിദാനന്ദൈകരസമായും അ 

ദ്വിതീയമായും നിവ്വയിശേഷമായുമിരിക്കുന്ന ആ പരബ്രഹ്മം അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. അങ്ങില്നിന്ന് ആ 
റ] റി 

സത്യമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. അതിനാല് അങ്ങ്ന അനന്തത്വം സിഭ്ധംതന്നെ, “സത്യം ജ്ഞാനമന 
$] 9 

ന്തം ബ്രമ്മ? എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. അതിനാല് .സവ്വദേവനമസ്തായ്യുത്വം അങ്ങയ്ല് യുക്തംതന്നെയെ 

ന്നു താതാപയ്യ്ാത്ഥം. 

അജ്ജുനന് ഭഗവാനെ പിന്നേയും സ്തൂതിക്കുന്നു__ 

൩൮. ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷഃ പുരാണ_ 
त 

സ്ത്വമസ്വ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം 
ത 

വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ 

ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. 

ഹേ അനന്തരുപ-അല്പയോ അന്തമില്ലാത്ത (ചിദാത്മകമായ) രൂപത്തോടുകൂടിയവ 

നേ, ത്വം--അങ്ങ്, ആദിദേവടടദേവന്മാക്ക്' ആദിയായവനും, പുരാണഃ പുരുഷഃ-അനാദി 

യായ പുരുഷനുമാകുന്നു. ത്വം-അങ്ങ് , അസൂ) വിശ്വസ്യ--ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ, പരം നി 

ധാനം-ശ്രേഷ്ണമായ ലയസ്ഥാനവുമാകുന്നു. (തഥാ)--അപ്രകാരംതന്നെ, വേത്താ-അറിയുന്ന 

വനും (ജ്ഞാതാവും), വേദ്യം ച-അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്ത്രവും, പരം ധാമ ച--ഉത്തമമായ 

വൈഷ്ണ്ുവപദവും,(ത്വം) അസി-അങ്ങാകുന്നു. ത്വയാ (ഏവ)ടഅങ്ങാല്തന്നെ, (ഇദം) വി 

ശ്വം-ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലവുംം തതംടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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അല്ലയോ അനന്തരൂപ, അങ്ങ” ദേവന്മാക്കാദിയായവനും. ആഭിപുരു 

ഷാനുമാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെറ ശ്രേഷ്ഠമായ ലയസ്ഥാനവും അഞ്മാകുന്നു. 

അപ്രകാരംതന്നെ (ഈ വിശ്വത്തെ) അദിയുന്നപനും, അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തു 

വും ഉത്തമമായ വൈഷ്ണ്ണുവപദവും, അഞ്മാകുന്നു. അങ്ങാല്തന്നെ ഈ പ്രപ 

ഞ്ചമാസകലം വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (ഈ ഏഴു കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും അ 

ഞൂതന്നെയാണ് നമസ്ത്രായയ൯ എന്നത്ഥം.) 

(ശം _ഭാ) ജഗത്തിന്െറ സ്രഷ്ടാവാകയാല് അങ്ങ് ആദിദേവനാകുന്നു. 

ചിരന്തനനായിരിക്കുന പുരുഷന് (പുരി ശയനാല്) അങ്മാകുന്നു. മഹാപ്രല 

യകാലത്തില് ജഗത്താസകലത്തിന്നമുള്ള ലയസ്ഥാനവയമകത്ങാകുന്നു. സവ്യത്തേ 

യൃമറിയുന്നപനും, അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്ത്രവും, അഞ്മാകുന്നു പരമമായിരിക്കുന്ന 

വ്ൈഷ്ണ്കുവപദവും അമഞ്മാകുന്നു. ഹേ അനന്തരൂപ, അങ്ങാത ഈ വിശ്വമാസ 

കലം വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫേ അനത്തരൂപം-രൂപങ്ങാംക്ക് അവസാന 

മില്ലാത്ത അല്ലയോ ഭഗവാനേ. 

[ശ_സ] ആടിദേവഃടസൃഷ്ടപ്യാടികത്താ, മായോപാധികനായ പരമേശ്വരന് അസ്യ വിശ്വ 

സ്പ പരം നിധാനം ശ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്തിന്െറ ലയസ്ഥാനം; മുത്തിങ്കല് ഘടാടികളും ജല 

ത്തിങ്കല് തരംഗാദികളും എപ്രകാരം ലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ യാതൊന്നിങ്കലാണ് 

മഹദാടിസവ്വവികാരങ്ങളും ലയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആ ഉത്തമമായ ലയസ്ഥാനം (ജഗല്ബീജവും 

മായയും അങ്ങുതന്നെ എന്നത്ഥം; വേത്താ-ബുദ്ധിയേയും തദവികാരങ്ങളേയും അഹംകാരമമകാരാടി 

കളേയും യാതൊരു മറവും കൂടാതെ, സാക്ഷാലായി ആര് അറിയുന്നുവോ ആ ജ്ഞാതാ, സവ്വസാക്ഷിം 

പ്രത്യഗാത്മാ (അങ്ങുതന്നെ); വേഭ്യം-ബുദ്ധിയും, തദ്വികാരാദിസവദുശ്യവും (അങ്ങതന്നെ!); പരം 

ധാമ ചംസവദൃശ്യവിലക്ഷണമാകയാല് സവമഹത്തമമായും മായാതല്കായ്യുലേശസംബന്ധശുന്യ 

മായും, ജീവേശജഗദാഭാസകല്ലനാധികഷ്ടാനമായും നി ശൃശ്രദ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവമായും നിചിശേഷ 

മായും നിരാഭാസമായും നിത്യഠനന്ദൈകരസമായും അദ്വിതിയമായും ഇരിക്കുന്ന യാതൊരു പരംജ്യ്യോ 

തിസ്സ്റോം പരബ്രഹ്മമോം അതും അങ്ങുതന്നെ. അനന്തരൂപ__ അന്തശൂന്യമായും ചിദാത്മകമായ രൂപ 

ത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കന്നവന് അനന്തരൂുപന്. ഹേ അനന്തരൂപം സ്ഥഗുണബ്രഹ്മരൂുപമായിരിക്കുന്ന 

അങ്ങാല് ഭൂമകല്ലിതമായി രിക്കുന്ന ഈ ജഗത്താസകലം പ്യ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യാതൊന്ന് ഏ 

തിനാല് വ്യയാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതു തന്മാത്രമാകുന്നുവെന്ന സ്യായത്താല് അങ്ങാല് പ്യാപിക്ക 

പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജഗത്താസകലം അങ്ങതന്നെയാകുന്നു. അതിനാല് സവവും അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങ്” അനന്തതുപനാകുന്നു__അദ്വിതീയനാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

എന്നുതന്നെയുമല്പ__ 

൩൯. വായുയ്യമോഗ്നിവരുണഃ ശശാംകഃ 

പ്രജാപതിസ്പ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച 

നമോ നമസ്സേസ്ത സഹസ്രകൃത_ഃ 

० 102८281 ഭൂയോപി നമോ നമസ്സേ. 

വായ്യാടവായുവും, യമഃടയമനും, അഗ്നിഃടഅശഗ്നിയും, വരുണഃ-വരുണനും, ശ 

ശാംക$-ചന്ദ്രനും, പ്രജാപതിഃ-ചതുര്മ്മുഖബ്രഹ്മാവും, പ്രപിതാമഹഃ ചടപ്രപിതാമഹനും, 
2 9] 2 प മു) റി ത്വം-അങ്ങുതന്നെയാകുന്നു. (അതഃ)-അതിനാല്, തേ അങ്ങയ്ക്കു, സഫസ്രകൃത്വഃ-ആയിരം 

പ്രാവശ്യം, നമോ നമഃടനമസ്താരം നമസ്താരം, അസ്തൂ-:ആകട്ടേ. ഭൂയഃ അപി പുനഃ ചട 

പിന്നേയും പിന്നേയും, തേടഅങ്ങയ്ണു', നമോ നമഃടനമസ്താരം 0220100०. 
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വായുവും, യമനും, അഗ്നിയും, വരുണനും, ചന്ദ്രനും, ചതുമ്മുഖബ്രഹ്മാ 

വും. പ്രപിതാമഹനും, അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്ത്രാരം, ആയിരം പ്രാവ 
4) +) 

६) ശ്യം നമസ്കാരം പിന്നേയും പിന്നേയും അങ്ങയ്ക്കു നമസ്ത്രാരം, നമസ്ത്രാരം. 
9) 3] 1) 

(ശം_ഭാ) പ്രജാപതിഃ_കശ്യപാടി; പ്രപിതാമഹഃ-പിതാമഹനേറയും 
. () ८ 1 

പിതാവ് പ്രപിതാമഹന്൯__ബ്രുഹ്മാവിനേറയും പിതാവ് എന്നത്ഥം. തേ സഹ 

സ്രകൃത്വഃ നമോ നമഃ അങ്ങയ്ക്കു പല പ്രാവശ്യം നമസ്ത്രാരം. ത്വാ എന്നതു 

കൊണ്ടു ബഹുപ്രാവശ്യം നമസ്ത്രാരക്രിയാഭ്യാസത്തെ ആവത്തിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

പുനഃ ച ഭൂയഃ അപി 02600 നമഃംശ്രദ്ധാഭക്ത്യതിശയംനിമിത്തം പിന്നേയും പീ 
) १ ~) - 5) 

നോയും നമസ്തരിച്ചിട്ടും അജ്ജുനന്നു തൃപ്ലിപന്നില്ല എന്നതിനെ സമചിപ്പിക്കുന്നു. 
അവ്രകാരംതന്നെ_. 

(ശ്രീ) ഭക്തിശ്രഭ്ധാദി ആദരാതിശയം കൊണ്ടു നമസ്ത്രാരംചെയ്യ തൃഫ്യിവരാഞ്ഞിട്ട് അജ്ജുനന്. 

പിന്നേയും പിന്നേയും പലപ്രാവശ്യം 0272492० ചെയ്യുന്നു 

८0. നമഃ പൃരസ്മാദഥ ०८०९९७07) 

നമോസ്തു തേ സവൃത ഏവ സവ 

അനന്തവിയ്യാമിതവിക്രമസ്ൃവം 
സവം സമാഫ്മോഷി തതോസി സവ. 

ഹേ സവ-ടഅല്പയോ സവ്യാത്മന്, പുരസ്ത്ാല്ംമുന് ഭാഗത്തും, പൃഷ്യതഃടപിന്ഭാഗ 

ത്തും, തേ--അഞ്ങജയ്ക്കായിക്കൊണ്ട', നമഃംനമസ്താരം. തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, സവതഃ 

 ഏവ-സകലടിക്കുകളിലും, തേ-അങ്ങയ്ത്ക്രായിക്കൊണ്ട്', നമഃ അസ്തൂ-നമസ്താരം ആകട്ടേ. 

അനന്തവിയ്യാമിതവിക്രമഃ--അളവില്ലാത്ത വിക്രമത്തോടും സാമത്ഥ്യത്തോടുംകൂടിയം, ത്വം-അ 

ങ്ങ്. സവം-സകലപ്രപഞ്ചത്തേയും, സമാപ്പലോഷിട (അകത്തും പുറത്തും) വ്യാപിച്ചിരിക്കു 

ന്നു. തതഃടഅതിനാല്ം, സവഃ-:സവൃസ്വരുപനായി, അസിടഅങ്ങിരിക്കുന്നു. 

ഹേ സ്വ്യാത്മ൯, മു൯ഭാഗത്തും പിന്ഭാഗത്തും അഞ്ജയ്ക്കകായിക്കൊണ്ടു 

നമസ്ത്രാരം. അപ്രകാരംതന്നെ സകലഭിക്കുകളിലും അങ്ങയ്ക്കു നമസ്ത്രാരം. അള 

വില്ലാത്ത സാമത്ച്യത്തോടും പരാക്രമത്തോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന അങ്ങു സകല 

ത്തേയും വ്യയാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അങ്ങു സവ്വസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പുരസ്മാല്.കിഴക്കോട്ടയ്ു ; സവതഃ ഏവ തേ നമഃ_സകല 

ദിക്കുകളിലുമിരിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്കായിക്കൊങ്ങു നമസ്ത്രാരം അനന്തപിയ്യാമിതവി 

്രമഃ.. അനന്തമായ സാമത്ഥ്യത്തോടും അമിതമായ പരാക്രമത്തോട്ടംകൂടിയ 

പ൯. ഒരുവന് വിയുവാനായിരുന്നാലും ശ്രസ്ട്രാദിപിഷയത്തില് പരാക്രമിയാ: 

യിരിക്കയില്ലം അല്ലെങ്കില് മന്ദപരാക്രമിയായേക്കാം. എന്നാല് അങ്ങ് അന 

ന്തവീയുത്തോടും അമിതപരാക്രമത്തോടുംകൂടിയവനാണ്. സവം 00096012 

ഷി.സകലജഗത്തും അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഏകാത്മാവിനാല്തനെൊ വ്യാപിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. തതഃ സവ്വഃ അസി-.അതിനാല് അങ്ങ” സവ്വനാകുന്നു__അങ്ങ് ഒഴി, 

ച്ചു വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നത്ഥം. 

[ശ_സ്] ഹേ സവ-അല്പയോ സവാത്മന്;$ തേം:സവാത്മാവായിരിക്കുന്ന അങ്ങയ്യാടടു പുര 

സ്മ്രാല് പൃഷ്ണതദ സവതദഃ അപി നമദടമുമ്പിലും (കിഴക്കേ ദിക്കിലും) പിമ്ചിലും എല്ലാദിക്കിലും നമ 
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സ്ക്രാരം “ഹേ സവ് എന്ന പിശേഷണംകൊണ്ടെ സവാത്മാവിന്നു കിഴക്കു മുതലായ ദിക്കുകളുടെ വിഭാ 

ഗം സംഭവിക്കുന്നതല്ലെന്നു വരുന്നു. എന്തെന്നാല് ഭിഗ്വിഭാഗത്തിന്നു ഹേതുവായ कद 02०6} സവാ 

ത്മാവില് അന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും “നമഃ പുരസ്മാത? എന്നതു സ്വദൃഷ്ഠിയുടെ ഗതിയെ അ 

നുസരിച്ചു പറഞ്ഞതാകുന്നു. അല്ലാതെ വസ്തൂഗതിയെ അനുസരിച്ചല്ല. അതിനാല് “ഹേ സവ്? എ 

ന്നുള്ള സംബോധന അത്ഥവത്തായിത്തന്നെയി രിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടു ഞാനപരാധിയായിരിക്കുന്നതിനാല്..._ 

൪൧. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യുക്തം 

ഹേ കൃഷ്ണു ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി 

അജാനതാ മഹീമാനം തവേദം 

മയാ പ്രമാദാല് പ്രണയൌ വാപി. 

൪൨. യച്ചാവഹാസാത്ഥമസല്കൃതോസി 

വിഹാരശയ്യാസനഭോജനേഷു 

ഏകോഥവാപ്യച്യുത തല്സമക്ഷം 

തല് ക്ഷാമയേ ത്വാമഹപ്രമേയം. 

ഹേ അച്യൃത-അല്ലയോ അച്യൃത, തവടഅങ്ങയുടെ, മഹിമാനംടമാഹാത്മൃ ത്തേയും, 

ഇദം (ച]ടഈ വിശ്വരൂപത്തേയും, അജാനതാ-ടഅറിയാത്ത, മയാ-എന്നാല്, പ്രമാദാല്-- 

അജ്ഞാനംകൊണ്ടാകട്ടേ, പ്രണയേന വാ അപിടസ്നേഹംകൊണ്ടാകട്ടേ, പ്രസഭം-രല 

ക്ഷ്യമായി, സഖാ ഇതി മത്വാടസ്നേഹിതനെന്നു വിചാരിച്ച', ഹേ കൃഷ്ണുടഅല്പയോ കൃഷ്ണം 

ഹേ യാദവ-അല്പയോ യാദവ, ഹേ സഖേ-അല്പയോ സ്നേഹിത, ഇതി--എന്നി ങ്ങിനെ 

യത് ഉക്തം--എന്തെല്ലാം പറയപ്പെട്ടവോ, വിഹാരശയ്യാസനഭോജനേഷുടകളിക്കുമ്പോഴും 

കിടക്കുമ്പോഴും. ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, ഏകഃടതന്നെയിരിക്കുമ്പോഴും, . അഥവാ 

അല്ലെങ്കില്, തത്സമക്ഷം അപിടപലര് കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴും, അവഹാസാത്ഥം-പരിഫാ 

സാത്ഥമായി, അസതകൃതഃ അസി. യല് ചംഎന്തെല്ലാം വിധത്തില് അപഹസിക്കപ്പെട്ടി 

ടടണ്ടോ, തല് അവയെല്ലാം, അപ്രമേയം-:അചിന്ത്ൃയപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയം, ത്വാം-അങ്ങേ, 

അഹംടഞാ൯, ക്ഷാമയേ ക്ഷമി ക്കുന്നതിന്നു പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

അല്പയോ അച്ചുത, അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്ൃയത്തേഷയും ഈ വിശ്വരൂപ 

ത്തേയും അറിയാത്ത എന്നാല്, അജ്ഞാനംകൊണ്ടോ സ്നേഹംകൊണ്ടോ സ്നേ 

ഹിതനെന്നു വിചാരിച്ചു < അല്പയോ കൃഷ്ണം യാദവ, സ്നേഹിത? എന്നിങ്ങിനെ 

അലക്ഷ്യമായി എന്തെല്ലാം പറയപ്പെട്ടപോ, ക ജിക്കുമ്പോഴ്ചം കിടക്കുമ്പോഴും ഇ 

രിക്കു്പോഴും 8१158609 194० തന്നെയിരിക്കുമ്വോഴും അല്ലെങ്കില് പലരും കൂടി 

യിരിക്കുമ്പോഴും പരിഹാസാത്ഥമായി എന്തെല്ലാം വിധത്തില് അങ്ങ് അപഹ 

സിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അവയെല്ലാം അചിന്ത്യപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അ 
ए ക്ഷമിക്കുന്നതിന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സഖാ ഇതി മത്വാംവിപരിതബുദ്ധികൊണ്ടു സ്നേഹിതനെ 

ന്നു വിചാരിച്ച്. തവ ഇദം മഹിമാനം-അങ്ങയുടെ ഈ മാഹാത്മ്യത്തെ__ഈ 

ശ്വരനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വരൂപത്തെ; “ഇദം മഹിമാ 
നം? എന്നുള്ളതില് “ഇദംശബ്ദത്തിന്നും “മഹിമാനം? എന്ന പടത്തിന്നും 



യ് 
൧൧0൦ അധ്യായം ൩൪൯ 

ലിംഗവ്ൃത്യാസമുള്ളതിനാല് വൈയധികരണ്ടേന സംബന്ധം. “ഇമം മഹി 

മാനം? എന്നാണ് പാഠമെങ്കില് സാമാനാധികരണ്യംതന്നെ. പ്രമാദാല്.വി 
2 )) (>) त 9) 9) ക്ഷിപ്ത്ചിത്തത ഹേതുവായിട്ട്. = 19196९09 60०0०050. 288. വിസ്രംഭം 

9} 

(വിശ്വാസം) ഹേതുവായിട്ടം. അപ്രമേയം.-പ്രമാണാതിതമായിരിക്കുന്ന. 

[ശ_സ] തവംഅപരിമിതതേജോബലപവിയ്യുസമഗ്രൈശ്വയ്യുസമ്പന്നനായും സവോത്തമനാ 

യും സ്തഷ്ട്്യാദികത്താവായും പരമേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ; ഇദം മഹിമാനംടചുറവം കാണ 

പ്പെടുന്ന വിശ്വാത്മകമായ ഈ സ്വരൂപത്തെ; അജാനതാ മയാടഅറിയാത്ത എന്നാല്; സഖാ ഇതി 
റു 4 ി ] > ५) © [4 2 

മത്വാ--ഇദ്ദേഹം ०@ 900 സ്തിശ്ധന്, മാതുലേയന്, എന്നും മറവും വിചാരിച്ചു; “ഹേ छक ഹേ യാദ 

215 ഹേ സഖേ എന്നിങ്ങിനെ; പ്രമാദാത വാടഅജ്ഞാനംകൊണ്ടാകട്ടേ; പ്രണയേന വാ അപിടസ്സേ 

ഹംകൊണ്ടാകട്ടേ; പ്രസഭം-ഹഠാല്; യദുക്തം-യാതൊന്നാണ് പറയപ്പെട്ടത്, (തല് സവം ക്ഷാമ 

८२ = അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നതിന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. എന്ന് ഉത്തരശ്ശോകത്തോടു സംബന്ധിപ്പി 

ക്കണം) ഹേ അല്ലൂത-(ന ച്യവതേ) സദാ ഏകരൂപനായും അവിക്രിയാത്മാവായും കൂടംപോലെ 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവന് അച്ചുതന്__ഹേ പരമാത്മന്. തല് അഹം അപ്രമേയം ത്വാം ക്ഷാമയേടഅ 

വ്രകാരമുള്ള സകല അപരാധത്തേയും അചിന്ത്യമഹിമാവും അപ്പമേയനുമായി രിക്കുന്ന അങ്ങു ക്ഷമി 

ക്കുന്നതിന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് _ - 
^} 

൪൩. പിതാസ ലോകസ്യ) ചരാചരസ്യയ 

ത്വമസ്പ്യ പുജയശ്ച ഗുരുഗ്ഗ രിയാ൯ 

ന ത ടര ९ ന റി 3 മഴ + ത്വത്സ 0०0 +) 8) കഃ കുതോ 2 

ലോകത്രയേപ്യപ്രതിമപ്രഭാവ. 

ഹേ അപ്പതിമപ്രഭാവ1ട നിസ്തുല (നിരുപമ) പ്രഭാവത്തോടുകൂടിയവനോേ, ത്വംടഭ്ര 

ങ്ങ്, ചരാചരസ്യ--ജംഗമസ്ഥാവരങ്ങളായ, അസ്യ ലോകസ്യ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ, പി 

താ അസിടപിതാവാകുന്നു. (അതഃ ഏവ] അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ, പൂജ്യഃ ചടപൃജിക്ക 

പ്പെടുവാന് യോധഗ്യനായും, ഗുരുഃ2-ഗുരുവായും, ഗരിയാ൯ഗുരുവിനേക്കാഠം ത്രേഷ്ഠനായും, 

(അസീി)ംഭവിക്കുന്നു. (അതഃ)--അതിനാല്, ലോകത്രയേ അപിടമൂന്നു ലോകങ്ങളിലും, ത്വ 

ത്സമഃ3-അങ്ങേയ്ലച സമനായവന്, ന അസ്തിട(വേറെ ആരും) ഇല്ല. (ത്വത്തഃ) അഭ്യധികഃ-- 

അങ്ങേക്കാഠം മേലെയായി, അന്പ്യഃ-വേറൊരുവന്, (പുനഃ) . കുതഃ (സ്യാല്)-പിന്നെ 

എവിടെ. 

അല്ലയോ നിസ്കൂലപ്രഭാചത്തോടുകൂടിയവനേ, അങ്ങ് സ്ഥാവരജംഗമാ 
ത്മകമായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെറ പിതാവാകുന്നു. അതിനാല് അങ്ങ് 

പൃജിക്കപ്പെടുവാ൯ന് യോഗ്യനായും. ഗുരുവായും, ഗുരുവിനേക്കാഠം ശ്രേഫ്ണനായുമി 

[ശ_സ] 1 ഹേ നിരതിശയമഹത്വസമ്പന്ന. 

നി സകലാനത്ഥങ്ങംക്കും ബിജഭൂതമായിരിക്കുന്ന അവിദ്യയേയും തല്കായ്യുത്തേയും വിധ്വം 

സനം ചെയ്യുന്ന തത്ത്വജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട്' അങ്ങ്” (ഗരീയാന് ഗുരുഃ) 

സവോത്തമനായി രിക്കുന്ന ഗുരുവാകുന്നു. 

8 അങ്ങയ്ക്ു സമനായി വേറെ ആരുമില്ല. ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. എന്തെന്നാൽ രണ്ടീശ്വര 

ന്മാരുണ്ടായാല് ഒരാംക്കു സൃഷ്ടിചെയ്യേണമെന്നാണെങ്കില് മറഠാംക്കു സംഹാരത്തിന്നാ 
0 ;] ६] റി 9] >) 2 2 റി ത്ത യിരിക്കമിച്ഛു. അപ്പോം വൃയവഹാരമായി. അതിനാല് അങ്ങയ്മ് സമനായി ആരുംതന്നെ 

യില്ല എന്നത്ഥം. 

44% 
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രിക്കുന്നു. മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയ്ക്കു സമനായിട്ടാരുമില്ല. അങ്ങിനെയിരി 
ക്കേ അങ്ങേക്കാഠം മേലെ പിന്നെ വേറൊരുവന് എപിടെ? 

(ശം_ഭാ) അങ്ങ് സ്ഥാവരംജഗമാത്മകമായിരിക്കുന്ന സകലപ്രപഞ്ച 

ത്തിന്ദേറയും ജനയിതാവാകുന്നു. കേവലം ജനയിതാവ്” എന്നു മാത്രമല്ല അ 

ങ്ങ് പൂജാഹനുമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് അങ്ങ് ഏററവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരുവുമാ 

കുന്നു. (എന്തു കാരണത്താലാണ് അങ്ങ് ഗുരുതരനാകുന്നതെന്നു പറയുന്നു) 

ത്വത്സമഃ അന്മുഃ ന അസ്തി.--അങ്ങയ്ക്കു സമനായി വേറെ ആരുമില്ല. എന്തെ 

ന്നാല് പേറൊരിശ്വരനുണ്ടാവാ൯ പാടുള്ളതല്ല. അനേകേശ്വരത്വവ്യവഹാരം 

അസംബന്ധമാകുന്നു. മുന്നു ലോകങ്ങളിലും അത്ജയ്ക്കു സമനായിട്ടതന്നെ ആരു 

മില്ലാതിരിക്കുമ്വോഠം പിന്നേ അങ്ങേക്കാറഠം മേലെയായിട്ടൊരുവ൯ എപിടെ ഉ 

ണ്ടാകുന്ന? അപ്രുതിമപ്രഭാവ൯.സാമ്യമില്ലാത്ത പ്രഭാവത്തോടുകൂടിയവ൯__നി 
०९१८०९८ 3809018 എന്നത്ഥം. 

അതുകൊണ്ട് __ _ 

രര. തസ്ടമ്രാല് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം 

പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഡ്യം 
പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ ०७९० |8 

പ്രിയഃ പ്രിയായാഹസി ദേവ സോഡ്ം. 

തസ്കാല്--അതുകൊണ്ട്', ഈശം-ഇഈശനായും, ഈഡ്യം-സ്ത്രതിക്കപ്പെടുവാന് യോ 
ഗൃയനായുമിരിക്കുന്ന, ത്വാം-അങ്ങേ, അഹംടഞാന്, കായംടശരീരത്തെ, പ്രണിധായ പ്രണ 

മ-ദണ്ഡവല് 0.1 क) നമസ്താരംചെയ്തു', പ്രസാദയേടക്ഷമിക്കുന്നതിന്നായി പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

പുത്രസ്യ-:പുത്രന്െറ, (അപരാധം)--അപരാധത്തെ, പിതാ ഇവടഅച്ചുന് സഹിക്കുന്നതുപോ 

ലേയും, സഖ്യ ഃടസ്നറേഹിതന്െറ (അപരാധത്തെ), സഖാ ഇവടസ്നറേഹിതന് സഹിക്കുന്നതു 

പോലേയും, പ്രിയായാഃലഭായ്യയുടെ (അപരാധത്തെ), പ്രിയഃ (ജവ)ഭത്താവ'” സഹിക്കുന്ന 

മുപോലേയും, (മമ അപരാധം )-എനെറ അചരാധത്തെ, ഹേ ദേവടഅല്പയോ ദേവ 

(സ്വാമിന്), സോഡ്മുംടസഹിക്കുന്നതിന്ന' (ക്ഷമിക്കുന്നതിന്ന് )) അഹസിടഅങ്ങ്' അഹ 

0208802. 

ई 
അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനായും സ്തൂതിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യനായുമിരിക്കു 

ന്ന അങ്ങേ ഞാന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്തരിച്ച് എനെറ അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കു 

ന്നതിന്നായി ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. പൃത്രനെറ അപരാധത്തെ അച്ഛന് എ 

ങ്ങിനെ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ, സ്നേഹിതന്െറ അപരാധത്തെ സ്നേഹിതനെങ്ങിനെ 

യോ, ഭായ്യയുടെ അപരാധത്തെ ഭത്താവ് എങ്ങിനെ സഹിക്കുന്നുവോ., അതു 

പോലെ എന്റെറ അപരാധത്തെ, ഹേ സ്വാമി൯. അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നതിന്ന് 
അഹനാക്ന്നു. 

(ശം ഭാ) ഈശം-ഈശിതാപായിരിക്കുന്ന. ശേഷം 07५००. 
२2 "~~~ =-= 

# (ആ) “പ്രിയായാഫസി? എന്നേടത്തേ സന്ധി ഛാന്ദസമാകുന്നു. 



൧൧൨൦ അധ്ധ്യായം ൩൫൧ 

൪൫. അദൂഷ്ടപൃവ്വം ഹൃഷിതോസ്പി ദുഷ്വാ 
ല്ല ൮൮ ഫല മു 5 

ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ 

തദേവ മേ ദശയ ദേവ രൂപം 
ടി 

പ്രസിദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. 

ഹേ ദേവ- അല്ലയോ ഭഗവാനേ, അദൃഷ്ടരപൃവ്വം (തവ രൂപം)ടമുമ്പു കാണപ്പെടാ 

ത്തതായ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തെ, ദുഷ്ടവാ-കണ്ടിട്ട്', ഹൃഷിതഃ അസ്മി-ഞാന് സന്തോ 

ഷിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. (തഥാപി)-എങ്കിലും, ഭയേന ചടഭയംകൊണ്ട്, മേ മനഃ-എനന്െറ 
ല് ७, ‡] റി റി റി ¶ ^ ^> മനസ്സ , പ്രവ്ൃഥിതംടപ്രചലിതമായിരിക്കുന്നു. (തസ്മാല്)--അതിനാല്, @०=०)05)567 3 തത് 

ഏവ രൂപം-ആ ० चर (ശ്രീകൃഷ്ണുരുപത്തെത്തന്നെ, ദശയ-കാണിച്ചുതന്നാലും. ഹേദേ 

വേശ-അല്പയോ ദേവകാംക്കിശനായിട്ടള്ളവനേ, ഹേ ജഗന്നിവാസ-അല്പയോ ജഗന്നിവാ 

സ, പ്രസീദടഅങ്ങ്' പ്രസന്നനായി ഭവിക്കുക. 

ഹേ ഭഗവ൯. മുന്പു കാണപ്പെടാത്ത അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തെ ക: 

978} ഞാന് സന്തോഷത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നു. എന്നാലും ഭയംകൊണ്ട് 

०099000 മനസ്സ്സ് പ്രചലിതമായുമിരിക്കുന്നു. അതിനാല് (എന്െറ ഭയത്തെ ക് 
ഒയുനതിന്നു വണ്ടി) ആ പൃവ്വതൂപത്തെത്തന്നെ എനിക്കു കാണ! ചുതന്നാലും. 

ഹേ ദേവേശ, ഹേ ജഗന്നിവാസ, അങ്ങ് പ്രസാദിക്കണേ. 

(ശം _ഭ) അദൂഷ്ടപൃവം.ഇതിനന്നു മുമ്പൊരിക്കലും എന്നാലാകട്ടേ അനയ 
ന്മാരാലാകട്ടേ കാണപ്പടടാത്തതായ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

ठ 01). കിരിടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്പ_ 
8) 0 റി (>) 

മിച്ഛാമി ത്വാം (3०917 5200० തഥൈവ 

തേനൈവ രൂപേണ ചതുഭൂജേന 

സഹസ്പബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂത്തേ. 

തഥാ ഏവടമുനു കണ്ടപ്രകാരംതന്നെ, ത്വാംടഅങ്കങേ, കിതീടിനം-കിരീടത്തോട 

കൂടിയവനായും, ഗദിനംടഗദായുധത്തോടുകൂടിയവനായും, ചക്രഹസ്തംടകയ്യില് ചക്രായുധ 

ത്തെ ധരിച്ചുവനായും, ദൂഷ്ടും-കാണുന്നതിന്ന്, അഹം--ഞാന്, 22122} = 222 1198072. ഹേ 

സഹസ്രബാഹോടഅല്പയോ അനേകകൈകളോടുകൂടിയവനേ, ഹേ വിശ്വമൂത്തേ-അല്പ 

യോ വിശ്വരൂപത്തോടുകൂടിയവനേ, ചതുര്ഭളജേന--നാലു കൈകളോടുകൂടിയ, തേന ഏവ! 

രൂപേണ-ആ രൂപത്തോടുകൂടിത്തന്നെ, ഭവ-ആവിഭവിച്ചാലും. 

202} കണ്ട പ്രകാരംതന്നെ അങ്ങേ കിരിടത്തോടും ഗദാഷയധത്തോട്ടം ക 

യ്യില് ചക്രായുധത്തോടും കൂടിയവനായി കാണുന്നതിന്ന ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. 

ഹേ സഹസ്സബാഹോ., ഹേ വിശ്വമൂത്തേ, നാലു കൈകളോടുകൂടിയ ആ രൂപ 

ത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അങ്ങ് ആപിഭവിച്ചാലും. 

(ശം ഭാ) തേന ഏവ രൂപേണ ഭവ-.ഇപ്പ്യോഴത്തെ അങ്ങയുടെ വിശ്വ 
രൂപത്തെ പിന്വലിച്ച് (ഉ.പസംഹരിച്ച്) വസുദേവപുൃത്രരൂപനായിട്ടതന്നെ 
ഭവിച്ചാലം. ശേഷം സ്തുഷ്ടം. 
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൩൫൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

| 
;] 

1) 

അജ്ജുനന് ഭയപ്പെട്ട വെന്നു കണ്ടിട്ടു ഭഗവാന് വിശ്വരൂപത്തെ പിന്വലിച്ചു പ്രിയവചന 

6 രി സ റ] റി [2] > 

ങ്ങളെക്കൊണ്ട്' അജ്ജുനനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച്' ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

ശ്രിഭഗവാനുവാച. 

൪൭. മയാ പ്രസന്നേന തവാജ്ജുനേദം 

രൂപം പരം ദശിതമാത്മയോഗാല്. 

തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം 

९९02 ത്വദന്മേഈ ന ദുഷ്ടപൃവ്വം- 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

തേജോമയം:പ്രകാശസ്വരൂപമായതും, വിശ്വം-വിശ്വാത്മകമായതും (സകലപ്ര 

പഞ്ചത്തേയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും), അനന്തംടനാശമില്പാത്തതും, ആദ്യം--ആദിയില്ത 

ന്നെയുള്ളതും, ത്വദന്വേ ന-നിയൊഴിച്ച്' (നിന്നേപ്പ്യോലെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഒഴിച്ച് ) മററാരാ 

ലും, ന ദുഷ്ടപൂവവം-മുന്പു കാണപ്പെടാത്തതുമായ, മേ-എന്െെറ, ഇദം പരം രൂപം-ഈ ഉ 

ത്തമമായ രൂപം, യത--ഏതോ, (തത) അത്', പ്രസന്നൌടകൃപയുള്ള (അനുഗ്രഹിപ്പാനി 

21९४288}; മയാടഎന്നാല്്, ഹേ അജജുന-അല്പയോ അജജുന, തവടനിനക്ക് , ആത്മ 

യോഗാല്-എന്െറ യോഗമായാസാമത്ഥൃത്താല്, ദ്ശ്രിതം-കാണിക്കപ്പെട്ട. 

പ്രകാശസ്വരൂപമായതും. സകലപ്രപഞ്ചത്തേയും വ്യാപിക്കുന്നതും ആ 
6} 

ദീയില്തന്നെയുള്ളതും, നിയൊഴിച്ചു മററാരാലും മുന്പു കാണപ്പെടാത്തതും, ആ, 

യ എനെെറ ഈ ഉത്തമമായ രൂപം നീന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നിച്ഛുയുള്ള. 

എന്നാല് ഹേ അജ്ജുന. നിനക്ക് എന്െറ യോഗമായാ സാമത്ഥ്യത്താല് കാ 
നി 

ണിക്കപ്പെട്ട. = # ലം 
(ശം_ഭാ) പ്രസന്നേന മയാ__നിന്നെ അയഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ള ബു 

ഭ്ധിയാണ്' പ്രസാദം__ അപ്രകാരമുള്ള __ബുദ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന എന്നാരു. 

തപ_നിനക്ക്. ഹേ അജ്ജൂന., ഇദം പരം രൂപം--ഈ വിശ്വരൂപം. ആത്മയോ 

ഗാല്-.എനെറ ഐശ്വയ്യസാമത്ഥ്യത്താരു. ദശിതം-കാണിക്കപ്പെട്ടു. തേജോ 
റി ;} कि 

മയം തേജഃപ്രായമായിരിക്കുന്നതും; വിശ്വം-സമസ്തപ്രപഞ്ചത്തെ പ്യാപിച്ചിരി. 
ഥു 

ക്കുന്നതും; അനന്തംടഅന്തരഹ।തമായതുടുഃ ആദ്യം-ആദിയിലുള്ളതുമായഃ മമ 

യല് ത്രൂപം-എനെറ രൂപം; ത്വദസ്യ്യേന-നിയ്യൊഴിച്ചു ലേറെ ആരാലും; നദ്ദ. 

ഷ്ടൂപൃവംമുന്മയ കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല., ി ५ | 
[ശ_സ] ഹേ അജ്ജുന, പ്രസന്നേന മയാടനിന്നെ അനുഗ്രഹി പ്പാന 12 द ९४8४ എന്നാല് തേ 

ജോമയം-കോടിസ്ൂയ്യപ്രകാശത്തോടുകൂടിയും; വിശ്വംംവിശ്വാത്മകമായും (അതുഹേതുവായിട്ടുത. 

ന്നെ) അനന്തം-അന്തവജ്ജിതമായുമിരിക്കുന്ന; ഇദം രൂപംടകാണപ്പെടുന്ന ഈ രൂപം ആത്മയോ 

ഗാല്ംതനെറ മായായോഗസാമമ്ഥ്യം കൊണ്ട ; തേംഭക്തന്മാരില് അഗ്രഗണ്ണ നായിരിക്കുന്ന നിനക്ക്; 

ദശിതം-കാണിക്കപ്പെട്ട. ഇതരന്മാക്കു ശ്രവണവിഷയം മാത്രമായതു നിനക്കു ദൂഷ്ടിപിഷയമായി ഭവി: 

ച്ചുവെന്നത്ഥം. (എന്നാല്, 4ധൃതരാഷ്ടഥൃഹത്തിങ്കല് വെച്ചു ഭിഷ്ടാദികംക്കും, ബാല്യത്തില് യശോദ 

०; അക്രുരക്കം ഈ രൂപത്തെത്തന്നെ അങ്ങ് കാണിച്ചുകൊടുത്തുവല്ലോ. അപ്പോം പിന്നെ പ്ര 

സന്നനായിരിക്കുന്ന അങ്ങാല് എനിക്കു കാണിക്കപ്പെട്ട വെന്നുള്ളതെങ്ങിനെ? എന്നുള്ള അജ്ജുനന്െറ 

५०९७०९४३ ഭഗവാന് പറയുന്നു_“ആ രൂപം അവാന്തരമാകുന്നു. ഉത്തമമല്ല. ഇതു സ്വ്വാഗ്രമാകുന്നു. അ. 

ന്യന്മാരാല് അദൃഷ്ടവുമാകുന്നു?)$ യല് മേ ഇദം ആദ്യം രൂപം-പരമേശ്വരനായി രിക്കുന്ന എന്െറ ആദി. 

കാലീനമായും ഈശ്വരത്വകാരണമായും സപവ്വയോത്തമമായും ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്വരൂപംഃ ത്വദന്വയേന ന- 



=> 7 
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ദൃഷ്ട പൂവം ഭക്തവയ്യുനായിരിക്കുന്ന നി ഒഴിച്ചു മററാരാലും മുമ്പയ കാണപ്പെടാത്തതാകുന്നു. എന്റെറ. 

ഈ രൂപദശനം നിന്െറ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു ലബ്ലുമായതാണ്'. അതിനാല് നീ അതുകൊണ്ട കൃതാത്ഥനാ 

യി ഭവിക്കുക എന്നത്ഥം. 

“എന്െറ ഈ രൂപദശനംകൊണ്ടു നി കൃതാത്ഥനാവുകയാണുണ്ടായത്? എന്നിങ്ങിനെ ഭഗ 

വാന് ആ രൂപത്തെ സ്ത തിക്കുന്നു__ 

൪൮. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനൈന്ന ദാനൈ._ 

ന്ന ച ക്രിയാഭിന്ന തപോഭിരുഗ്രൈഃ 
ഏവംരൂപഃ ശക്യ അഹം നസൃലോകേ 

ദരഷ്ടും ത്വദന്യ്യേന കുരുപ്രപീര. 

ഹേ കുരുപ്രവീര-അല്പയോ കുരുശ്രേഷ്ഠ, വേദയജ്ഞാധൃയയനൈഃടവേദങ്ങഠം, ക 
ലസ്ൃത്രങ്ങഠം മുതലായ യജ്ഞവിദ്ദയകഠം, എന്നിവയെ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്', ഏ 
വംരൂപടടഇവ്രകാരമുള്ള വിശ്വരൂപത്തോടുകൂടിയ, അഹം-ഞാന്, ൮ൂലോകേടമനുഷ്യയലോ 
കത്തില്, ത്വദന്മേന--നിയൊഴിച്ചു മററാരാലും, ദ്രഷ്ടും ന ശക്ൃയ$ഃ--കാണുവാന് സാധ്യയമാ 
കുന്നതല്ല. ദാനൈഃടദാനങ്ങളെക്കൊണ്ട', ന (ദൂഷ്ടും ശക്ഃ)-കാണുവാന് സാധ്യമാകുന്ന. 
തല്പ. ക്രിയാഭിഃടഅഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട്, നകാണുവാന് സാധ്യയമാകുന്നതല്ല. 
ഉഗ്രൈട തപോഭിഃ ചംചാന്ദ്രായണാദി ഉഗ്രതപസ്സുകളെക്കൊണ്ടും, ന--കാണുവാന് സാധ്യ 
മാകുന്നതല്ല. 

അപ്പയോ കുരുശ്രേഷ്ണ, വേദങ്ങഥം യജ്ഞശാസ്രൂങ്ങഥം ഇവജുടെ അധ്യ 
യനംകൊണ്ടാകട്ടേ, ദാനങ്ങഥംകൊണ്ടാകട്ടേ, അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളെക്കൊ 
61508685 ഫോരതപസ്സുകളകെക്കൊണ്ടാകട്ടേ, ഇപ്രകാരമുള്ള വിശ്വരൂപത്തോട്ട 
കൂടിയ എന്നെ കാണുവാന് മനുഷ്യലോകത്തില് നിനക്കൊഴിച്ചു മററാക്കും സാ 
ധിക്കുന്നതല്ല. 

(ശം ഭാ) വേദയജ്ഞാധ്യയനൈഃം-നാലു വേദങ്ങളുടെ അധ്യയനംകൊ 

ണ്ടും യഥാവിധി യജ്ഞാധ്യയഠംകൊണ്ടും__വേദാധ്യയനം എന്നു പറഞ്ഞതു 
കൊണ്ടുതന്നെ യജ്ഞാധ്യയനവും സിഭ്ധമാണെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളുടെ വിജ്ഞാ 
നം ആവശ്യമാണ് എന്നു സ്മൂചിപ്പ്ിക്കുന്നതിന്നുലേണ്ടിയാണ്” അവയെ വേര് 
തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്. # = ദാനൈഃ-തുലാപുരുഷാദിദാനങ്ങളെക്കൊണ്ടി. ക്രിയാ: 
ഭിഃ_അഗ്നിഹോത്രാദടിശ്രൌതകമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട്. ഉഗ്രൈഃ തപോഭിഃംചാന്ദ്രാ 

| യണാദിഘോരതപസ്സുകളെക്കൊണ്ട”. ശേഷം സ്സൃഷ്ടം. 

ര്൯. മാതേ വൃഥാ മാ ച്ച വിമൂഡഭാപോ 

ദൂഷ്ട്വാ രൂപം ഫഘോരമിദ്ദങ് മമേദം 

വ്യപേതഭിഃ പ്രിതമനാഃ പുനസ്ത്വം 

തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. 
2०९३००० ഇപ്രകാരമുള്ള, ഫഘോരം-ഭയങ്കരമായ, മമ ഇദം രൂപം--എനന്െറ ഈ വി 

1} ശ്വരൂപത്തെ, ദൂഷ്ടൂവാടകണ്ടിട്ട് , തേടനിനക്ക്', വൃഥാ മാ (അസ്തൂ)--ഭയമുണ്ടാകരുത്”. വ് 
ക യത്തു ----------[~--~~~~~~~~~~~-~~~~~-~-~_~-~_ ~ ------~-~~-~-]~-~-~~~~-~~--~_--~-_-~_~----~----~-~_- 

# (छे) വേടങ്ങളെ അത്ഥജ്ഞാനംകൂടാതെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചാല് മതിയെന്നു ചിലര് വി. 
ചാരിക്കുന്നു. അതിനാല് വേദാത്ഥംകൂടി ധരിക്കേണമെന്നു വേറെ നിയോഗിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. 
വേദങ്ങളില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. 



|, 

2910 ൨൫൪ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

९०७९००1४ ച മാടവിമൂഡത്വവും വേണ്ട. ത്വം-നീ, ൨ |പേതഭിഃ-ഭയത്തെ കളഞ്ഞവനും, 
പ്രീതമനാഃ (ച സ൯)ടമനസ്സന്തോഷത്തോടുകൂടിയവനുമായി മേടഎനന്െെറ, തല് ഇദം രൂ 

പം ഫ്ലുവ-ആ വൈഡ്്യവരുപത്തെത്തന്നെ, പുനഃടപിന്നേയും, ०162 = 02 6421871० ക 
6120९1०. 

ഇപ്രകാരമുള്ള ഭയങ്കരമായ എന്റെറ വിശ്വരൂപത്തെക്കണ്ടിട്ട നീക്കു 
ഭയം വേണ്ട. മെഡ്യയവും വേണ്ട. നീ ഭയത്തെ കളുഞ്ഞവനും മനസ്സ്റന്തോഷ 
ത്തോട്ടകൂടിയവനുമായി എന്െറ ഈ 69 01५01000 രൂപത്തെത്തന്നെ ഇനിഷും 
നലവണ 6०16० കണ്ടാലും 

(ശം ഭാ) മേ ഇദം രൂപം പതുദൂജത്തോടുകൂടിയതും ശംഖചക്രഗദാഷ്ച 
റി ചിരി | ;) ധങ്ങളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും നിനക്കിഷ്ടമായതുമായ എന്െറ ഈ രൂപത്തെ. 

ശേഷം 0०००. 

സഞ്ജയ 2 01224. 

൫൦0. ഇത്യജ്ജുനം വാസുദേവസ്മഥോക്ത്വാ 

സ്വകം രൂപം ദശയാമാസ ഭൂയഃ 

ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം 

ഭൂത്വാ പുനഃ സ്വൌമ്ൃയവപുമ്മഹാത്മാ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

ാസുദേവഃടശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്, അജ്ജുനം-അജ്ജുനനോട്, ഇതി ഉകത്വാം: ©] 
കാരം പറഞ്ഞിട്', തഥാടമുമ്പേത്തെപ്പ്യോലെതന്നെ, സ്വകം രൂപംടചതുര്ഭൂജങ്ങളോടു കൂടി 
യ പൂവ്ൃവരൂപത്തെ, ഭൂയഃ ദശയാമാസപിന്നേയും കാണിച്ചുകൊടുത്തു. മഹാത്മാട വിശ്വ 
രുപനായിരിക്കുന്ന (പരമകൃപാലുവായിരിക്കുന്ന) ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്, സെമമ്ൃയവപുഃ ഭൂത്വാ 
ശാന്തമായ സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയവനായി, ഭീതം ഏനം-ഭയത്തോടുചകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ അ 
ജജുനനെ, പുനഃ പിന്നേയും, ആശ്വാസയാമാസ ച-സമാധാനപ്പെടുത്തി. 

ി (സഞ്ജയന് ധഡ്കൃതരാഷ്ട്രരോടു പറഠഞ്ഞു__) ശ്രകൃഷ്ണ്ഭഗവാ൯ അങജ്ജൂന 
നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്വേത്തെപ്പോലെതനൊ ചതുര് ഭജങ്ങളോടുകുടി 
യ രൂപത്തെ പിന്നേയും കാണിച്ചുകൊടുത്തു പരമകൃപാലുപലായിരിക്കുന്ന ठ) 
ൂഭഗവാന് ശാന്തമായ രൂപത്തെ ധരിച്ചിട്ടു ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അജ്ജുനമനെ 
പിന്നേഷും സമാധാഠപ്പെടുത്തി. 

അജ്ളുന ഉവാച 

൭൫൧. ദൂഷ്യേവേദം മാനുഷം രൂപം തവ 6) 092} ജനാദ്ദന 

2280050] സംവൃത്തഃ സചേതാഃ പ്രകൃതിം ഗതഃ. 

അജ്തുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ ജനാദ്ദന-അല്പയോ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനേ, തവം അങ്ങയുടെ, സൌമ്യം-സൌ 
മമായ, ഇദം മാനുഷം രൂപംഈ മനുഷ്ടയരൂപത്തെ, റുഷ്ടൂവാ-കണ്ടിട്ട്, ഇദാനീംഇപ്പ്യോഠം, 
സചേതാഃ-:സത്തുഷ്ടമനസ്സ്ലോടുകൂടിയവനും, പ്രകൃതിം ഗതഃടസ്വസ്ഥതയെ ഡ്രാപിച്ചവനും, 
സംവൃത്തഃ അമസ്മി--ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. 
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९ 2 2 ര റ്ധപ൬ ൬ അല്ലയോ കൃഷ്ണുഭഗപാനേ, അങ്ങയുടെ സൌമ്യമായ ഈ മനുഷ്യരൂപ 

ത്തെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഠം ഞാന് പ്രസന്നചിത്തനും. സ്വസ്ഥതയെ പ്രാപിച്ചവ 

നും ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഇദം മാനുഷം ത്രൂപം-എനെെറ സഖാവിനെറ ആകൃതിയെ 

പ്രകൃതിം സ്വഭാവം; സചേതാടംപ്രസന്ന ചിത്തന്൯. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 
ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

१ + ) റി 

൫൨. സുദുദ്ദശമിദം രൂപം ദൂഷ്ടവാനസി യന്മമ 
റ] $ १) 

ദേവാ അപ്യസ്പ) രൂപസ്യയ നിത്യം ദശനകാംക്ഷിണംഃ. 
ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

22 = ०) 99080, യല് രൂപംടയാതൊരു രൂപത്തെ, &०% 01908 അസി-:നീ കണ്ടവോ.. 

(തല്) ഇദം-അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വരൂപം, സുഭദുദ്ദശം--കാണുവാന് വളരെ പ്രയാ 

സമാകുന്നു. (അതഃ)--അതി നാല്, ദേവാഃ അപിടദേവന്മാരുംകൂടി, നിത്യം-എന്നും, അസ്യ 

രൂപസ്യഈ രൂപത്തിനെറ, ടശനകാംക്ഷിണഃടദശനത്തെ ഇക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ: 

കുന്നു. 

നീ കണ്ട എന്റെറ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുവാന് വളരെ പ്രയാസമാകു 
112. അതിനാല് ഭദേവന്മാരുംകൂടി എന്െറ ഈ രൂപത്തെ കാണുന്നതിന്നു നി 

ത്യം 20 21) ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദേവാഃ അപി....ദശനകാംക്ഷിണഃ-ദേവാദികളുംകൂടി എന്െറ 

ഈ രൂപത്തെ കാണുനാതിന്നു സവ്ൃദാ ഇച്ഛിക്കുന്നപരാണെങ്കിലും നി കണ്ടപോ. 

ലെ അപര് കണ്ടിട്ടില്ല, (മേലില്) കാണുകയുമില്ല, എന്നഭിപ്രായം. 
ഫഎത്തുകൊണ്ടെന്നാല്൯__ 

൫൩. നാഹം പേദൈന്ന തപസാ ന ദാനേന ഇ ചേജ്യയാ 

८०} ഏവംവിധോ ദ്രഷ് ടും ദുഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. 

മാംഎന്നെ, യഥാം-ഏതു പ്രകാരം, ദുഷ്ടവാന് അസിടനി കണ്ടുവോ, ഏവംവി. 

ഡഃട്ഇപ്രകാരം, അഹം-ഞാന്, ദ്രഷ്ടും--കാണുന്നതിന്ന്, വേദൈഃടവേദങ്ങളെക്കൊണ്ട്, 

നാ ശക്ടയഃസാധ്യമാകുന്നവനല്ല. തപസാ ന-തപസ്സുകൊണ്ടെ സാധ്യയമാകുന്നവനല്ല. ദാനേന 

നടദാനംകൊണ്ടു സാധ്ൃയമാകുന്നവനല്പ. ഇജ്യയാ ച നടയജ്ഞംകൊണ്ടും സാധ്യമാകുന്ന 

വനപ്പ. 

എന്നെ നീ ഏതു വിധത്തില് കണ്ടപോ ആ വിധം ഞാ൯ കാണപ്പെടു 

ന്നതിന്നു വേദങ്ങള്കെക്കൊണ്ടാകട്ടേ. തപപസ്സ്റുകളകെക്കൊണ്ടാകട്ടേ, ദാനങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടാകട്ടേ, യജ്ഞംകൊണ്ടാകട്ടേ, സാധിക്കുന്നതല്ല. 

(ശം ഭാ) നി കണ്ടപ്രകാരം അന്മൃന്മാക്ക് ഹ്ലന്നെ, വേദങ്ങളെ ക്കൊണ്ടാ 

കട്ട. ചാന്ദ്രായണാഭി ൂ.ഗ്രതപപസ്സ്ുകളെക്കൊണ്ടാകട്ടേ, ഗോഭൂസുവണ്ണ്ണാദിദാനങ്ങ 

ജെക്കൊണ്ടാകട്ടേ, യജ്ഞംകൊണ്ടാകട്ടേ, പുജകൊണ്ടാകട്ടേ, കാണുന്നതിന്നു ക 
ഴിയുന്നതല്ല. 

[ശ_സ] വേദാധ്യയനാദിപുണ്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവക്ക്” എന്നെ സവിശേഷമായിട്ടുതന്നെ 

കാണുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയാണോ അവക്കു നിവ്വിശേഷസാക്ഷാല്കാരമുണ്ടാകുന്നതി? “ന 

വേദയജ്ഞാധ്യയനൈഭ? (ശ്രോ. ൪൮ ) എന്നു മു൯പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്ഥത്തെത്തന്നെ വീണ്ടും 
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ഇവിടെ പ്രദിപാടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കമ്മങ്ങഥംക്കു മോക്ഷം പ്രതി സാക്ഷാല് സാധനത്വം ഒരു വിധ 

ത്തിലും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നു നല്ലവണ്ണം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

എന്നാല് പിന്നെ എങ്ങിനെ അങ്ങേ കാണുവാന് സാധിക്കും? ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൫൪. ഭക്ത്യാ ത്വനന്ലയയാ ശക അഹമേവംവിധോജ്ജൂന 

ജ്ഞാതും (० &० ച തത്ത്വ പ്രവേഷ് ടും ച പരന്തപ. 

ഹേ അജജ്ുന--അല്പയോ അജ്ജുന, ഹേ പരന്തപടഅല്പയോ ശത്രുതാപന, അ 

നന്മൃയാ ഭക്ത്യാ തു-എന്നില്തന്നെ നിഷ്കയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തികൊണ്ടുമാത്രം, ഏവം 

വിധഃടഈ വിശവരുപനായിരിക്കുന്ന, അഹം-ഞാന്ം തത്തേവനം-പരമാത്ഥമായി, ജ്ഞാ 

തും-ശാസ്ധ്രപ്പകാരം അറിയുന്നതിന്ന്, ശക്യഃടശക്യനാകുന്നു. ദൃഷ്ടടംടപ്രത്യക്ഷമായി കാണു 

ന്നതിന്നും, പ്രവേഷ് ടും ചടഎനെറ സ്വരൂപത്തെ (താദാത്മയന) പ്രാപിക്കുന്നതിന്നുംം 

(५० ॐ} 8} = ५० >] 0908072, 

ഹേ അജ്ജുന, ഹേ ८०(@)@9०-109> എന്നാല്, എന്നില് തന്നെ 09) 

യോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തികൊണ്ടുമാത്രമേ ഞാന് (അന്യയന്മാക്ക് ) യഥാത്ഥമാ 

യി അറിയുന്നതിന്നും, പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നതിന്നും, എന്റെറ സ്വരൂപത്തെ 

പ്രപേശിക്കുന്നതിന്നും, ശക്യനാവുകയുള്ള. 

(ശം_ഭാ) അനന്യയാ ഭക്ത്യാ-ഭഗവാനില്ിന്നന്യമായ യാതൊന്നിലും 

ഒരിക്കലും ഭപിക്കാത്ത ഭക്തികൊണ്ട് _അതുഹേതുവായിട്ട സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങ 

ഒം വാസുദേവയെയല്ലാതെ അന്യ വസ്തുവിനെ വിഷയികരിക്കുന്നില്ല, ഏവചംവി 

ധഃ അഹം വിശ്വരൂപപ്രകാരനായ ഞാന്, ജ്ഞാതും....പ്രവേഷ് ടും ച ശക്യഃ 

ഇപ്രകാരമുള്ള അനന്ധ്യയായ ഭക്തികൊണ്ട് (ഒരുവന്ന് ) എന്നെ കേവലം ശാസ്രൂ 

പ്രകാരം അദിയുപാ൯ കഴിയുമെന്നു മാത്രമല്ല, എന്നെ യഥാത്ഥമായി സാ 

ക്ലാല്കരിക്കുന്നതിന്നും. എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നും_മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കു 

നനതിന്നും__കഴിയുന്നതാണ്. 

[ശ_സ] മുഖ്യാധികാരിയായിരിക്കുന്ന മുമു ക്ഷ്ുവിന്നു ചിത്തശുഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു വിശവരൂപി 

യായിരിക്കുന്ന സവിശേഷബ്രഹ്മത്തിന്െറ ഉപാസനയിങ്കല് ഭക്തിശ്രദ്ധകളെക്കൊണ്ട' “ഇതെല്ലാം 

ബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു” എന്നു സ്വാനുഭവപ്പെടുന്വോഠം അവന്നു ഭേദബുദ്ധിയില്ലാതാകുന്നു. അപ്പോം 

അവന് ശുദ്ധാന്തഃകരണനായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പോം പരിതുഭ്ധാത്മാവായിരിക്കുന്ന അവന്നു നിവ്വി 

ശേഷമായിരിക്കുന്ന പര ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതിന്നും സാക്ഷാല്കരിക്കുന്നതിന്നും തദാത്മനാവസ്ഥാ 

നലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്ന തിന്നും വിശ്വ രുപിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് 

തന്നെ വിഷയമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 

ഇനി, മോക്ഷപ്രയോജനമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗിതാശാസ്രുത്തിനേറയും സാരഭൂതമായ അത്ഥ 

ത്തെ സംഗ്രഹിച്ച്, അതിനെ എല്ലാവരുമനുഷ്ണിക്കേണ്ടതാണെന്നു സാധിച്ചു, പറയുന്നു__ 

൫൫. മല്കമ്മകൃന്മല്പരമോ മത്ഭക്തഃ സംഗവജ്ജിതഃ 

നിലൈരഃ സവ്യഭൂതേഷു യഃ സ മാമേതി പാണ്ഡവ. 

ഹേ പാണ്ഡവ-അല്പയോ कर्त മല്കമ്മക്ടല്-എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു കമ്മംചെ 
റി റി ॐ) 2 1] ¬ क फ ഫലത്തെ എന്നില് അപ്പിക്കുന്നവനും, മല്പരമഃ-എന്നെ (പ്രാപിക്കുന്നത് ) പരമപുരു 

ഷാത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നവനും, മല്ഭക്തഃ-എന്നില് ലഡമായ ഭക്തിയോടുകൂടിയവനുംം 

സംഗവജ്ജിതഃ-സകലവിഷയാഭിമാനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനും, സവ്ൃഭതേഷു നിവ്വൈരഃട 
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സകലപ്രാണികളിലും ദ്േഷമില്ലാത്തവനും, യഃ-എവനോ, സഃ-അവന്, മാം-എന്നെം, 
ഏതിട:പ്രാപിക്കുന്നു. 

। അല്ലയോ അജ്ജുന, എന്നെ ഉദ്ദേശി കമ്മംചെയ്തു ഫലത്തെ എ 
ന്നില് അചപ്ല്യിക്കുന്നപനും, എന്നെ (പ്രാപിക്കുക എന്നത് ) പരമപുരുഷാത്ഥമാ 
യി വിചാരിക്കുന്നപനും, എന്നില് ദൂഡ്ധഭക്തിയോടുകൂടിയവനും, സകലപ്രാണ। 
കളിലും ദ്വേഷമില്ലാത്തവനും ആയി എവനിരിക്കുന്നുപോ അവന് എന്നെ പ്രാ 
പിക്കുന്നു.. 

(ശം_ഭാ) മല്കമ്മക്ൃടല്-എനിക്കുവപേണ്ടി കമ്മം ചെയ്യുന്നപ൯ഃ; മല്പ 
രമഃഒരു ഭൂത്യ൯ തന്െറ എജമാനന്െറ വേലയെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്, ത 
നെറ മരണശേഷം താന് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആ എജമാനനെയാണെന്നും. അ 
ദ്ദേഹമാണ് തനിക്കു പരമഗതീിയെന്നും. അവന് വിചാരിക്കാറില്ല. എന്നാല് 
എനിക്കുപേണ്ടി കമ്മംചെയ്യുന്നപ൯ എന്നെത്തന്നെ പരമഗതീിയായി വിചാരി 
ക്കുന്നു. മരഭക്തഃ-സവ്യാത്മനാ സ്യപ്രകാരത്തിലും സപ്യയോത്സാഹത്തോടുകുടി 
എന്നെ ഭജിക്കുന്നപ൯ മല്ഭക്തന് സംഗവജ്ജിതഃ_ധനമിത്രപൃത്രകളത്രബ 
സ്ധുവഗ്ഗുങ്ങളില് പ്രീതി (സ്നേഹം) ഇല്ലാത്തപ൯ഃ സവഭൂതേഷുയ നിലൈരഃ_.സ 
കലപ്രാണികളിലും വൈരമില്ലാത്തവ൯__എത്രതന്നെ തനിക്കപകാരം ചെയ്യു 
വരിലുംകൂടി ശത്ര,ഭാവമില്ലാത്തവ൯. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന എനെറെ ഭക്ത൯ 
എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവനു പരമഗതി ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരു 
മല്ല. ഹേ പാണ്ഡവം, ഇതാണ്” ഞാന് ധിയക്കു തരുനാ ഉ പദേശം. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 

७९००८०८००७ ശ്രികൃട്ൂ്നാജ്ജുനസംവാദേ 

വിശ്വത്രപദശനം നാമ 

ഏകാദശോധ്യായഃ 

വിശ്വരൂപദശനമെന്ന പതിനൊന്നാമധ്യായം 

സമാപ്പം. 
ല് 

രം... 
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9) 
പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം 

(ശം ഭാ) രണ്ടാമത്തേതു മുതല് വിഭൂതിഅധ്യായമായ പത്താമത്തേതുവരേയുള്ള അധ്യായങ്ങ 

ളില് സവ്വപിശേഷണരഹിതമായും, അക്ഷരമായും, പരമാത്മാവായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്െറ ഉപാ 

സന ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. സവ്വയോഗൈശ്വയ്യുത്തോടുകൂടിയും, സവ്വജ്ഞാനശക്തിയോടുകൂടിയും, സ 

ത്ത്വോപാധിയോടുകൂടിയുമിരിക്കന്ന ഈശ്വരനായ അങ്ങയുടെ ഉപാസനയും അവിടവിടെയായി ഉ 

പദേശിക്കപ്പെട്ടു. വിശ്വരൂപാധ്യായത്തില് സമസ്തജഗദാത്മരൂപമായും ഐശ്വരമായും ആദ്യയമായു 

മിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപത്തേയും ഉപാസനാത്ഥമായിട്ടുതന്നെ എനിക്ക്" (അങ്ങ്) കാണിച്ചുത 

നനു. വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചുതന്നതിന്െറ ശേഷം “എനിക്കുവേണ്ടി നി കമ്മം ചെയ്താലും? (അ. ൧൧. 

ശ്ലോ: ൭൫) എന്നും അങ്ങുപദേശിച്ചു. അതിനാല് അവ രണ്ടില് (നി ഗുണമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹമോ 

പാസന, സഗുണമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരോപാസന എന്നീ രണ്ടു പക്ഷങ്ങളില്' ഏതാണ്” അധികം 

വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതെന്നറിവാനിച്ചുയോടുകൂടി ഞാന് (അജ്ജുനന്) ചോടിക്കുന്നു__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൧. ഏവം സതതയുക്താ യേ ഭക്താസ്ത്വാം പയ്യുപാസതേ 

യേ ചാപ്യൃക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഥവിത്തമാ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഏവം സതതയുക്താഃ-ഇപ്രകാരം (സവ്൮വകമ്മാപ്പണം മുതലായതുകൊണ്ട് ) എപ്പോ 

ഗും അങ്ങിത്തന്നെ നിഷ്കയോടുകൂടിയവരായിട്ട്, യേ ഭക്താഃ--യാതൊരു ഭക്തന്മാര്, ത്വാം: 

വിശ്വരൂപനായും സവ്ൃവജ്ഞനായും സവൃശക്തിമാനായുമിരിക്കുന്ന അങ്ങേ, പയ്യപാസതേ 

ഉപാസിക്കുന്നുവോ (ധ്യാനിക്കുന്നുവോ), യേ ച അപിടയാതൊരുവര്, അവ്വൃയക്തംടനിവ്വി, 

ശേഷമായിരിക്കുന്ന (കാണപ്പ്െടടാതെയിരിക്കുന്ന], അക്ഷരം-ബ്രഹ്മത്തെ, (ഉപാസതേടഉ 

പാസിക്കുന്നുവോ, തേഷാം-അവരിരുവരില്, കേ-ആര്, യോഗവിത്തമാഃ-ഏററവും യോ 

ഗവിത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവര്. 

& 2 | 5} )) 0 ഇപ്രകാരം എപ്പോഴും അങ്ങില്തന്നെ നിഷ്ഠയോടുകൂടിയവരായിട്ട യ 

തൊരു ഭക്തന്മാര് അങ്ങേ ഉപാസിക്കുന്നപോ., യാതൊരുവര് നീവ്വീശേഷമായി. 

രീക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ ഉ പാസിക്കുന്നുപോ അവരിരുവരില് ആരാണ് അധികം. 
(> 2 3) 0 ന ൽ യാഗവിത്തുക്കളായിട്ടുളളവര്? (അധികം ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ० क) 771290०.) 

മേതകമ് തല് ० 0) റി | (ശം ഭാ) ००1० = “06002 09.600 1008“ എന്നിങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ ` അ. 

ധ്യായത്തില് ഒടുക്കം പറഞ്ഞപ്രകാരം; സതതയുക്താഃ-നിരന്തരമായി ഭഗവദ 
+ ( 0) ~ 

ത്ഥമാറയിട്ടുളള കായ്യങ്ങളില്ം സമാഹിതന്മാരായിട്ട്' (സ്ഥിരമ-നസന്മാരായിട്ട് ) 
$ १ 

പ്രവത്തിക്കുന്ന; യേ ഭക്താഃ_അനന്യശരണന്മാരായിരിക്കുന്ന (അങ്ങെയല്ലാതെ 
1) 

മററാരേയും ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത) യാതൊരു ഭക്തന്മാര്; @ -19०=2)02 } കാണി 
<) च >] 

ച വിശ്വരൂപത്തോടുകൂടിയ അങ്ങേ; പയ്യുപാസതേംധ്യാനിക്കുന്നുപോ യേ ച 

അപി_സകല ഇകച്ചുകളെ ഉ.പേക്ഷിച്ചുവരും, സകലകമ്മങ്ങളെ സന്മൃസിച്ചുവരു 
ലു 5) = 

മായ (മുന്വറഞ്ഞവരില്നിന്നന്യന്മാരായ) യാവചിലര്; അക്ഷരം അവ്ൃയക്തം-- 
<} റി റി] 

നാശരഹിതമായും, യാതൊരുപാധിയുമില്ലാത്തതിനാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങഥംക്കു ഗോച. 
| ര്യ | 

രമല്ലാത്തതായുമിരിക്കുന്ന മു൯വിപരിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള ബ്രഹ്മത്തെ; അവ്യ, 
ഗ് 3] (3 <) 

ക്തം.നിരുപാധികമാകയാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങഥാക്ക് അഗോചരമായത്;; ഇന്ര്രിയ: 



റു 
൧൨0൦ അധ്യായം ൨൫൯ 

ങ്ങറംക്കു ഗോചരമായതു വ്യക്തം. “അഞ്ജ്? ധാതുവിന്ന് ആ അത്ഥമാകുന്നു. 

എന്നാല് ഈ അക്കാരം അതിന്നു (പ്യക്തത്തി ന്ന്) വിപരിതമാകുന്നു. ഇഞ്ങീനെ 

(200०1112) ഇനി പറയപ്പെടുന്നതായ വിശേഷണങ്ങകാല് വിശിഷ്ടമായിരിക്കു 

ന്ന ബ്രഹ്മത്തെ; പയുപാസതേംധ്യാനിക്കുന്നുപചോ; തേഷാം 0661} = അവരിരുവ 

രില്; കേ യോഗവിത്തമാഃ-ആരാണ് അധികം യോഗത്തെ അറിഴുന്നവര്? 

[ശ_സി] മുമുക്ഷുക്കഠംക്കു സഗുണോപാസനവും നിഗ്ലൂണോപാസനവും (രണ്ടും) മോക്ഷസാധ 

നമായി അങ്ങാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. എന്നാല് അവയില് ഏതാണ് അധികം എളുപ്പമുള്ളത്, ഏ 

താണ്” സാക്ഷാല് മോക്ഷഹേതുവായിട്ടുള്ളത് , എന്നുപദേശിച്ചാലും എന്നു മാല്പയ്യുാത്ഥം. 

ഭഗവാന് പറയുന്നു__ സമൃശശികളായും സകല ഇച്ചുകളേയും നിവത്തിപ്പിച്ചുവരായുമിരിക്കു 

ന്ന അക്ഷരോപാസകന്മാരുടെ കഥയിരിക്കടടെ; അവരെവ്പുററി പറവാരുള്ളത് ഇതിനുമേല് പറഞ്ഞു 

കൊള്ളാം. എന്നാല് ശേഷമുള്ളവരാകട്ടേ__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച്ച. 
~ । 

൨. മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിതൃഷുക്താ ഉപാസതേ 

ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ മേ യുക്തതമാ മതാഃ. 
ത 

ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 

റി १ | ) ;] १] ;] റി 

മയിട:സവ്വജ്ഞത്വാദിഗുണവിശിഷ്ടനായും പരമേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എന്നില്, 
റ 20 0 ५] റ റി 0 (५ + മനഃടമനസ്സ്റിനെ, ആവേശ്യ-ഏകാഗ്രമാക്കിച്ചെയ്തിട്ട > നിത്യയുക്താഃടസകലകമ്മങ്ങളേയും 

% റി പ്പി )] [൫] १) 0 0 1 (9 

എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്തു ഫലത്തെ എന്നില് അപ്പ്ിക്കുന്നവരായിട്ട' (മന്നിഷ്ന്മാരായിട്ട, 

പരയാ ശ്രദ്ധയാ ഉപേതാഃടശ്രേഷ്ഠമായ ശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയവരായി, യേടയാതൊരുവര്ം 

മാം-പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ, ഉപാസതേടഉപാസിക്കുന്നുവോ (ആരാധിക്കുന്നു 

വോ), തേ-അവര്, യുക്തതമാടടശ്രേഷ്ണന്മാരാണെന്ന്', മേ മതാഃ-എനിക്കു സമ്മതമുള്ളവ 

രാകുന്നു. 

പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി സകല 

കമ്മങ്ങളേയും എന്നെ ഉ ശിച്ചു ചെയ്തു ഫലത്തെ എന്നില് അപ്റ്റിച്ചുവരും 

ശ്രേഷമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരുമായ യാതൊരുവര് പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന 

എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവോ അവര് ശ്രേഷ്ടന്മാരാണെനന എന്നിക്കു സമ്മതമാ 

കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) വിശ്വരൂപിയും പരമേശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന എന്നില് സദാ 
മനസ്സിനെ സമാധാനംചെയ്ത്ുകൊണ്ടു യാതൊരു ഭക്തന്മാര്, സവ്യയേഗേശ്വര 

ന്മാക്ടമധി ശ്വരനായും. സവ്യജ്ഞനായും. രാഗാദിക്സേശങ്ങളാകുനന തിമിരത്തില് 

നിന്നു മോചിച്ചു ദൂഷ്ടിയോടുകൂടിയവനായും ഇരിക്കുന്ന എന്നെ അതിശ്രഭ്ധയോടു 

കൂടി മുന്നധ്യായാവസാനത്തില് പറഞ്ഞപ്രകാരം സതതയുക്തന്മാരായി ഉപാ 

സിക്കുന്നുവോ അവര് അതിശ്രേഷ്ടന്മാരായ യോഗികളാകുന്നുവെന്നാണ് എ 

നെറ അഭിപ്രായം. എന്തെന്നാല്, അവര് രാവ്യം പകലും ഇടവിടാതെ എ 

ന്നൊത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ യുക്തതമന്മാ 

രെന്നു പറയുന്നതു- യുക്തംതന്നെ. 



പ്രി 
൩൨൩൬൧ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

മററുള്ളവരും (അക്ഷരോപാസകമ്മാരും) യുക്തതമന്മാരല്ലേ?__വരട്ടേ, അവരെവപ്പുററി എനി 
85 പറവാരുള്ളതു കേറഠാക്ക__ 

൩. യേ ത്വക്ഷരമനിദ്ദേശ്യമപ്യക്തം പയ്യുപാസതേ 
സവത്രഗമ ചിന്ത്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം. 

@. സംനിയമ്മയന്രിയഗ്രാമം സവത്ര സമബുദ്ധയഃ 
തേ പ്രാപ് നുവന്തി മാമേവ സവഭൂതഹിതേ രതാഃ. 

ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം-ഇന്ദ്രിയസമൂഹത്തെം, സംനിയമ്ൃടനല്ലവണ്ണം അടക്കിട്ട്', സവത്ര- 
സകലത്തിലും, സമബുഭ്ധയഃ-:സമബുഭ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവരും, സവഭൂതഹിതേ രതാഃ 
-സവ്വഭൂതങ്ങംക്കും ഹിതത്തെ ചെയ്താന് സന്തോഷമുള്ളവരുമായി, യേ തുടയാതൊരുവര് 
ആകട്ടേ, അനിദ്ദേശ്യംടനിദ്ദേശിക്കപ്പെടുവാന് പാടില്ലാത്തതും, അവ്വൃയക്തം-കാണപ്പെടാത്ത 
തും (രൂപാദിഹീനമായിട്ടുള്ളതും), അചിന്ത്യം-മനസ്സുകൊണ്ടു ചിന്തിക്കപ്പെടുവാന് വയ്യാത്ത 
തും, കൂടസ്ഥംംമായാഡ്രപഞ്ചത്തിന്നാധാരവും, അച്ലം-ചലനമില്പാത്തതും, ധ്രുവംടനി 
തൃമായതും (ശാശ്വതമായതും), സവത്രഗം ചംസവ്വത്ര വൃപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ, അക്ഷരം: 
നിഗ്ഗണബ്രഹ്മത്തെ, പയ്യുപാസതേടഡ്യാനിക്കുന്നുവോ, തേ--അവര, മാം ഏവംഎന്നെത്ത 
ന്നെ, പ്രാപ നുവന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇന്ര്രീയസമൂഹത്തെ നല്പവണ്ണുമടക്കി, സകലദിക്കിലും സമബുഭ്ധിയോ 
ടകൂടിയിരിക്കുന്നവരും സവഭൂതങ്ങറാക്കും ഹിതത്തെ ചെയ്താ൯ സന്തോഷമുള്ളവ 
രമായി യാതൊരുവര് 016८2} 996) 1501000 പാടില്ലാത്തതും കണ്ണുകൊണ്ടു കാ 
67801000 പാടില്ലാത്തതും മനസ്സുകൊണ്ടു ചിന്തിക്കപ്പെടുവാന് വയ്യാത്തതും മാ 
യാപ്രപഞ്ചത്തിന്നാധാരമായതും ചലനമില്ലാത്തതും, ശാശ്വതമായതും സവ്വൃത്ര 
പ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ നിഗ്ഗണബ്രഹ്മത്തെ ഉ പാസിക്കുന്നുപോ അപര് എന്നെ 
ത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അനിദ്ദേശ്യം__(അക്ഷരം?) വൃയക്തമല്പാത്തതിനാല് അതു ശ 
ബൂത്തിന്ന്' അഗോചരമായിരിക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട' അതു നിദ്ദേശിക്ക 
പ്പെടുവാ൯ പാടുള്ള തല്ല. അതിനാല് അത് അനിദ്ദേശ്യമാകുന്നു. അവ്യക്തം. 
ഒരു പ്രമാണംകൊണ്ടും പ്രകാശിപ്പ!ക്കപ്പെടുവാ൯ വയ്യാത്തത്; സവത്രഗം_ആ 
കാശംപോലെ സകലദിക്കിലും പ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്; അവ്ൃക്തത്വാല് അചി 
त} ० = അപ്യൃയക്തത്വം ഹേതുവായിട്ട മനസ്സുകൊണ്ടു ചിന്തിക്കപ്പെടുവാ൯ വയ്യാ 
ത്തത് ; യാതൊന്ന് ഇന്രിയഗോചരമായിരിക്കുന്നചോ അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ടു 
ചിന്തിക്കാം, എന്നാല് അക്ഷരം തദ്വിപരീതമായിരിക്കുനനതിനാല് അപി ത്ത. 
മാകുന്നു. കൂടസ്ഥം__പുറമേ കാഴ്ചയ്ക്കു ഗുണമായും ഉള്ളില് ഭോഷമായ്യമിരിക്കുന്ന 
വസ്തു കൂടം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കൂടസാക്ഷ്യം (കള്ള സ്സാക്ഷി) എന്നു മുതലാ. 
യ പ്രയോഗങ്ങളില് കൂടശബ്ദും ലോകത്തില് പ്രസിദ്ധമാകന്നു. അതിനാല് ഇ 
വിടെ അവിട്മുതലായ അനേകം സംസാരങ്ങംക്കു ഹേതുവായും (ബിജമായും)ം 
അന്തദ്ദോഷത്തോടുകൂടിയതായും. മായാ. അപ്യാകൃതം, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശബ്ദ 
ങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടു വാച്യമായുമിരിക്കുന്നതു യാതൊന്നോ. ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷ 
ത്തില് മായയെ പ്രകൃതിയായും മായാവിയെ ഈശ്വരനായുമറിഞ്ഞാലും? (ത൪_൧൧). 



८८ 2- 
൧൨൧൦ അധ്യ്യായം ൩൨൬൧ 

എന്നും, ഭഗവല്ഗിതയില് മമ മായാ ടുരത്യയാ? (അ. ൭. ദ്രോ. ൧൪.) എ 

ന്നും മറവുമുള്ള ഭാഗങ്ങളില് പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതു യാതൊദന്നോ,. അതാണ് 

കൂടം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ആ കൂടത്തില് തദധ്യക്ഷമായി, അല്ലെങ്കില് 

ഒരു രാശിപോലെ, സ്ഥിതിചെയുന്നതു കൂടസ്ഥം; അചലം-(അതുഹേതുവായിട്ടു 

തന്നെ) ചലനമില്ലാത്തത ; (ചലനമില്ലാത്തതിനാല്) ്രുവം--നിത്യമായിട്ടുള്ള 

ത് അക്ഷരം-മേല്പറഞ്ഞെ വിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയ നിഗ്ഗണബ്രഹ്മത്തെ യേ 

തു-യാതൊരുവര്; പയ്യുപാസതേംധ്യാനിക്കുന്നുവോ. പയ്യുപാസതേ__പരി- 

(സമന്താല്) ^ ०४०} © 20160 ധ്യാനിക്കുന്നു. © ०1901009 ०= ८००९०००० ഉ. 

പാസ്യവസ്തുവിനെ (മനസ്സില്) പിഷയികരിച്ചിട്ട്' (പിഷയികരണംകൊണ്ടു ത 

ത്സമിപേ ചെന്ന്), ധാരമുറിയാതെ ഒഴുകുന്ന എണ്ണപോലെ, ©} ०61०9010 അ 

തിനെത്തന്നെ (ഉപാസ്യയവസ്തുവിനെ) ഇടപിടാതെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇരി 

പിന്ന്” ഉപാസനം എന്നു പറയുന്നു: (എങ്ങിനെയായിട്ട ധ്യാനിക്കണമെന്നു 

० ഇന്ദ്രീയഗ്രാമം സംനിയമ്യ--ഇന്ദ്രിയസമുദായത്തെ നല്ലവണ്ണം അടക്കി 

ട്ട്; സവത്ര സമബുദ്ധയഃ-എല്ല്ാ കാലത്തിലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രാപ്തിയില് തുല്യബു 

ഭ്ധികളായി; തേം-(ഇങ്ങിനെ എപര് ഉ.പാസിക്കുന്നവോ) അവര്; (അവര് എങ്ങി 

നെയുള്ള വരാണെന്നു പറയുന്ന) സവ്ൃഭുതഹിതേ രതാഃ-സകലപ്രാണികളുടേയും 

ഹിതത്തില് സന്തോഷമുള്ളവരായ അവര്; മാം ഏവ പ്രാപ് നുവന്തി-എന്നെ 

ത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള വര് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു വിശേ 

ഷിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാല്, ജ്ഞാനി ത്വാത്തമൈവ മേ മതം. 

ഇജ്ഞാനിയായവന് എനെറ ആത്മാവുതനൊയാകുന്നുവെനാണ്' എനെറ മതം" 

(അ. 6). ശ്ര്ോ. ൧൮) എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്പോ. അവര് ഉധത്തമന്മാരായ യോഗി 

കളൂകുന്നുവെന്നോ അല്ലെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടു കായ്യമില്പ. എന്തെന്നാല് അവര് 

ഭഗവല്സ്വരൂപത്തോടുകൂടിത്തനനെയിരിക്കുന്നപരാകുന്നു. 

[ശ_സ] മന്ദപ്രജ്ഞന്മാരായിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷൃക്കഠംക്ക സഗുണോപാസ്തിയിങകല് പ്രവൃത്തിസി 

ദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് അവര് യുക്തതമന്മാരാണെന്നിങ്ങിനെ കമ്മയോഗികളെ സ്തൂതിച്ചിട്ട് 2262150 

ഇവിടെ ०1206920 छण] 9 080 സ്വരൂപത്തേയും തത്സാധകന്മാരുടെ സാധനസമ്പത്തിയേയും പ്രതിപാ 

ദിച്ചുകൊണ്ടു നിഗ്ശുണോപാസകന്മാക്ക യുക്തതമത്വവും തടുപാസ്തിക്കു സാക്ഷാല് മോക്ഷൈകസാധ 

നത്വവും ഫലവ്രകാശനംകൊണ്ടു സ്വയമേവ സിഭ്ധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നിങ്ങിനെ ബ്രഹ്മവിത്തുക്കാംക്കു 

ബ്രഹ്മോപാസ്തിയുടെ ഫലത്തെ (4യേ തു? എന്നു തുടങ്ങിയ രണ്ടു ശ്രോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു?) പറയുന്നു. 
ത്ത 

ഉപാസകന്മാക്കും ഉപാസ്തിക്കും ഉപാസ്യവസ്തുവിന്നും ക്രമത്തില് സാധനംകൊണ്ടും, ഫലം 

കൊണ്ടും, സ്വരൂപം കൊണ്ടും മുമ്പറഞ്ഞവയില്നിന്നു വൈലക്ഷണ്ബത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നാണ്” ഇ 
റി ററ റൂ 0 റി] ഗ്ര റി १] വിടെ *തു? ശബ്ദും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം സംനിയമ്ൃടഇന്ദ്രിയസമൂഹത്തെ നല്ലവണ്ണം 

നിരോധിച്ചിട്ട് __വിഷയഗ്രഹണത്തിന്നായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം ചലിക്കുമ്പോഠം മനസ്സും ചലിക്കു 
റ ॐ 

ന്നു. = क2९-{02० സമാധി ഭേടിക്കപ്പെടുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങഥംക്കു വിഷയഗ്രഹണ 
വൈമല്യയത്തെ സന്ധാടിച്ചിട്ട' എന്നത്ഥം. സവ്ൃഭൂതഹിതേ രതാഃ ഈച്ചം ഉവുന്ധ് മുതലായ സകല 

പ്രാണികഠംക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതില് സന്തോഷമുള്ളവര്; അല്ലെങ്കില്, ബ്രഹ്മാദിസ്ൂംബ 
റി ;] ടി റി പയ്യുന്തമുള്ള സകലപ്രാണികളുടേയും ഹിതത്തില്_പരമപ്രേമാസ്ററഭത്വം ഹേതുവായിട്ട്? ഏററവും പ്രി 

യമായി രിക്കുന്ന പ്രതൃഗാത്മാവില്__രത്ിയോടുകൂടിയവര്__സകലടിക്കിലും പ്രതൃഗ്ൂപേണ സ്ഥിതി 



ഴി 

൩൨൬൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ *സപ്യാത്മകോഹം? എന്നിങ്ങിനെ സ്വാത്മാവുകൊണ്ടെ കാണുന്നവര് എന്ന 
ത്ഥം; (അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ) സവത സമബുദ്ധയഃം-സകലപ്രപഞ്ചത്തിലും ബ്രഹ്മദ്ൃഷ്ടിയോടുകൂടി 
യവർ; (ഇപ്രകാരം) യേടയാതൊരു ബ്രഹ്മവിത്തുകം; അവ്ൃൃയക്തം-ശബ്ദുസ്പശരൂപാദിയില്ലാത്തതിനാല് 
(അതു) വൃക്തമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. അ.യിനാല് അവ്ൃൃക്തം__ഇന്ദ്രിയങ്ങഠംക്ക്” അഗോചരം എന്ന 
ത്ഥം. (അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ) അനിദ്ദേശ്യം--വാഗാഭികളെ ക്കൊണ്ട് “ഇത്? എന്നിങ്ങിനെ നിദ്ദേ 
ശിപ്പംന് അശകൃമായിട്ടുള്ളത്. സവത്രഗം-ആകാശംപോലെ നിരാകാരമായിട്ടുള്ളത് __പരിപുള്ണു 
മായിട്ടുള്ളത്'; (അവ്യക്തത്വംഹേതുവായിട്ട്) അചിന്ത്യം-ചിന്തിക്കപ്പെടുവാന് വയ്യാത്തത്; (അതുഹേ 
തുവായിട്ടുതന്നെ) കൂടസ്ഥം-കൂടംപോലെ ഇളക്കംകൂടാതെ നില്ലചന്നത്; (അതിനാല്) അചലം ലല 
നമില്ലാത്തത് , (അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ) ധ്രുവം-ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്; അക്ഷരം-ഇങ്ങിനെയുള്ള ല 
ക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പരബ്രഹ്മത്തെ; പരയുപാസതേടസവ്വദാ അനുസന്ധാനം ചെയ്തുന്നുവേം__എല്ലാം 
നിവ്വിശേഷമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നു കാണുന്നുവോ എന്നത്ഥം തേടഅങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന 
ബ്രശ്മനിഷ്ടന്മാര്ടു മാം ഏവ പ്രാപ നുവന്തിംസച്ചിദാനന്ദൈകരസമായും പരബ്രഹ്മമായുമിരിക്കുന്ന 
എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാല്, മുമ്പറയപ്പെട്ട സഗുണേ; പാസകന്മാരായ ഭക്തന്മാര് അഗ്ധ്യാ 
ദിദേവന്മാരെ പ്രാപിച്ചിട്ട ക്രമേണ മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ള. അക്ഷരോപാസകന്മാർ ഉല് 
ക്രാന്തിയേയും ദേവതാന്തരപ്രാപ്തിയേയും കൂടാതെതന്നെ സാക്ഷാല് ബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന എന്നെത്ത - 
ന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. സഗുണോപാസകന്മാക്ക യുക്തതമത്വം ഓപച്ചാരികമായിട്ട മാത്രമാ 
കുന്നു. ബ്ര്മപ്രാഫ്തിക്കു സാക്ഷാല് സാധ നമായിട്ടള്ളതു നിഗ്ലൂണോപാസ്തി തന്നെയാണെന്നു സൂചി 
പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മേല്പ്പുറഞ്ഞവയില്നിന്ന്, സദസദവിവേകികളം ശുഭ്ധാത്മാക്കളും തീവ്രമോക്ഷേ 
2 59००९» പണ്ഡിതന്മാര് സവ്വകമ്മസന്തംസപൂധ്യകം ശ്രവണാദികൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു 
വിദേഹകൈവല്ലയസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു തടുപാസ്തിയെത്തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്' എന്നു സൂചിപ്പി 
ക്കപ്പെടുന്നു. 

വക്ഷേ__ 

൫. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാമവ്യക്താസക്തചേതസാം 
അവ്യക്താ ഹി (7७1861० ദേഹവത്ഭിരവാപ്ൃതേ. 

അവ്ൃൃക്താസക്തചേതസാം-നിഗ്ഗണ്ബ്രഹ്മത്തില് ആസക്തചിത്തന്മാരായ, തേ 
ഷാംഅവക്ക, ക്ലേശടടക്ലേശം (പ്രയാസം), അധികതരഃടവളരെ അധികമാകുന്നു. ഹി 
എന്തെന്നാല്, അവ്വയക്താ-നിഗ്ലണവിഷയമായ, ഗതിഃ നിഫ്ഠ, ദേഹവത്തിഃ--ദേഹാഭിമാന 
മുള്ളവരാത,, ദുഃഖം--കഷ്ടത്തോടുകൂടി, അവാപ്യൃതേടപ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു. 

നി ഗുണബ്രഹ്മത്തില് ആസക്തചിത്തന്മാരായിട്ടുള്ള വക്കു അദ്ധ്വാനം 

വളരെ അധികമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് നിഗ്ഗണപിഷയമായ നിഷ്ട ദേഹാഭി 
മാനികളാത വളരെ കഷ്ടരത്തോടുകൂടിയേ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നുള്ള. 

(ശം_ഭാ) എനിക്കുവേണ്ടി (ഈശ്വരാപ്പൂണമായി) കമ്മാദിയെ ചെയ്യുന്ന 
ത്നാല് തല്പരന്മാരായവക്കുതന്നെ ക്ലേശം അധികമാകുന്നു. എന്നാല് നിഗ്ഗ 
ണബ്രഫ്മോപാസനയില് ആസക്തചഛിത്തന്മാരും ബ്രഹ്മംതന്നെയായിരിക്കുന്നപ 
രും പരമാത്ഥദശികളുമായവരുടെ ക്ലേശം അതിലധികമാകുന്നു. ദേഹാഭിമാന 
ത്തെ കളുയേണ്ടിപരുമ്പോളുള്ള ക്ലേശമാണ് അവക്കു മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഹി.എ 
ന്തെന്നാല്; അവ്ൃക്താ ഗതിഃ അക്ഷരാത്മികയായ ഗതി; ദേഹവത്തിഃ_ദേഹാഭി 
മാനമുള്ള വരാല്; ०४०१० = (त ०,०९५।७५; അവാപ്പതേംപ്രാപിക്കപ്പെടുന്നുള്ള. 
അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ക്കേശമെന്നു പറഞ്ഞത്. അക്ഷരോപാസകന്മാരു 
ടെ അവസ്ഥയെപ്പുററി മേലില് പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. 



൧൨൧൦ അധ്യായം ൩ ൬൩ 

[ശ_സ] അപക്വചിത്തന്മാരായവക്ക്” അക്ഷരോപാസ്തിയിങ്കല് ക്ലേശാധിക്ൃയത്തെ സൂചിപ്പി 
ത്ത 

ക്കന്നതിന്നു വേണ്ടി പറയുന്നു __ക്ലേശ ഇതി. 

വൃക്തമായും ഈശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ ഉപാസകന്മമക്കുംകൂടി മല്കമ്മകൃത്ത്വാദിസി 

ദ്ധിയില് അധികം ക്ലേശമുണ്ട്. എന്നാല് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച്, അവ്ൃക്താസക്തചേതസാംടസ 

വ്വേന്്രിയങ്ങഥംക്കമഗോചരമായുംം അദൃശ്യാദിഗുണകമായും, അതക്ക്ൃമായും, അചിന്ത്യമായും, അപ്രമേ 

യമായുമിരിക്കന്ന പരബ്രമ്മത്തില് ആസക്തമായിരിക്കുന്ന__തത്ഭാവാപത്തിക്കായിക്കൊണ്ടു യത്നം 

ചെയ്യുന്ന__ചിത്തത്തോടുകൂടിയവക്കു നിരാകാരമായി രിക്കുന്ന പരബ്രരമത്തെ നിടിധ്യഠസനം ചെയ്യു 

ന്ന യതികഠക്ക് ; ക്ലേശഃ അധികതരഃടവിഷയത്യറഗംകൊണ്ടും ആശ്ര മധമ്മംകൊണ്ടും, യമനിയമാഭ്യ 

ഭ്യാസം കൊണ്ടും, അസരപ്രത്യയനരാസം കൊണ്ടും, നിരാകാരബ്രദ്മത്തില് മനഃസ്ഥാപനംകൊണ്ടുംം 

ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശം, അതിലും വളരെ അധികമാകുന്നു. ഇവയില് ഓരോ സ്വധനത്തിന്െറ സിദ്ധി 

തന്നെ ദുഷ്ടൂരമാകുന്നു. അവയില്വെച്ചു അനാത്മാവി ലുള്ള അഹംഭാവപരിത്യാഗം ബ്രഹ്മാവിന്നുകൂടി 

ചെയ്താന് കഴിയുന്നതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള ജഗല്പ്രത്യയപരിത്യാഗവും. ത 

ത്ത്യാഗം നിരന്തരക്ലേശംകൊണ്ടുമാത്രം സാധ്യമാകയാല് ബ്രമ്മവിത്തുക്കഠംക്കു ക്ലേശം അധികംതന്നെ 

എന്നത്ഥം. ഈ അത്ഥത്തെ ശ്രിഭഗവാ൯തന്നെ നല്ലവണ്ണം സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു. ഹി-എന്തെന്നാല് അ 

വൃക്താ ഗത് 9-അവ്യക്താത്മികയായ ഗതി_തത്ഭാവാപത്തി$ ദേഹവത്ഭി8_ദേഹതാദാത്മ്ൃയത്തോടുകൂടി 

യ മനുഷ്യരാല്; ഒുദഃഖം--അത്യന്തക്ലേശത്തോടുകൂടിയ അവാപ്യൃയതേടപ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുടെ 

ദേഹാഭ്യഹംകാരം സാമാന്യപ്രയത്നംകൊണ്ടു നിവത്തിക്കുന്നതല്ല. വളരെക്കാലം നിത്യമായും നിരന്തര 

മായും നിവ്വികല്ലമായുമിരിക്കുന്ന സമാധിനിഷ്ണാവിശേഷത്തിന്െറ ആധിക്യംകൊണ്ടല്ലാതെ ९०० 

ത്തില് ആത്മത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാല് അവ്വയക്താസക്തചിത്തന്മാക്ക ക്ലേശമധികതരമെ 

ന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ. 

൬. യേ തു സവാണി। കമ്മാണി മയി സംന്മൃസ്യ്യ മല്പരാഃ 

അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ. 

൭. തേഷാമഹം സമുദ്ധത്താ മൂത്യസംസാരസാഗരാല് 

ഭവാമി നചീിരാല് പാത്ഥ മയ്യാവേശിതചേതസാം. 

യേ തു-എന്നാല് യാതൊരുവര്, സവാണി। കമ്മാണിടസകലകമ്മങ്ങളേയും, മ 

യി-:പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില്, സംന്തൃസ്യ-സമപ്പിച്ചിട്ട്, മല്പരാഃ-എന്നെ ശര 

ണം പ്രാപിച്ചവരായി, അനന്യേന യോഗേന ഏവാ-ഏകാന്തഭക്തിയോഗംകൊണ്ടുതന്നെ, 

മാം ധ്യായന്തഃ--എന്നെ ധ്യാനംചെയ്യുന്നവരായി, ഉപാസതേടഉപാസിക്കുന്നുവോ, മയിട 

എന്നില്, ആവേശിതചേതസാംടനിത്തപ്പെട്ട മനസ്സ്സോടുകൂടിയം, തേഷാംട അവരുടെ, ഹേ 

പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, മൃത്യസംസാരസാഗരാല്ടമൃതയൂവാകുന്ന സംസാരസാഗരത്തില് 

നിന്ന്, നചിരാല്ടവേഗത്തില്, അഹം-ഞാന്, സമുദ്ധത്താടകരകേറവന്നവനായി, 
റൂ 1] 

വാമി-ഭവിക്കുന്നു. 

എന്നാല്. യാതൊരു ജനങ്ങഥം സകലകമ്മങ്ങളേയും എന്നില് 10001) 

21)5> എന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചുവരായി ഏകാന്തഭക്തിയോഗംകൊണ്ടുതന്നെ 

എന്നെ ധ്യാനംചെയ്യുകൊണ്ട് ഉ.പാസിക്കുന്നുവോ. എന്നില് നിത്തപ്പെട്ട മന 

സ്റ്സോടുകൂടിയ അവരെ, ഹേ അജ്ജുന, മൂതയവാകുന്ന സംസാരസാഗരത്തില്നി 

ന്നു വേഗത്തില് ഞാ൯ കരകേറവുന്നുണ്ട് . 

(ശം_ഭാ) മയിംപരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില്; അനമന്യയേന ഏ 

വംവിശ്വരൂപനായും ദേവനായുമിരിക്കുന്ന ഞാന് ഒഴിച്ച്” അന്യാലംബനമില്ലാ 
റു ९ 



च ५५ ൩൨൬൪ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

ത്ത (ഭജനയോഗ്യമായി മറെറാന്നില്ലാത്ത് യോഗേോഠസമാധികൊണ്ട്$; മാം 
ധ്യായന്തഃ-.എന്നെ ചിന്തിക്കുന്നവരായി; ഉപാസതേ ഉ പാസിക്കുന്നുവോ. മയി 
ആവേശിതചേതസാം തേഷാം_വിശ്വരൂപിയായിരിക്കുന്ന എന്നില് സമാഹി 
തമായ ചിത്തത്തോടുകൂടിയ അവരൊ അഹം_ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഞാ൯; 
മുതയുസംസാരസാഗരാല്.മത്യവാകുന്ന സംസാരസാഗരത്തില്നിന്ന്* യ; നചി 
രാതം-പേഗത്തില്തന്നെ; സമുദ്ധത്താ ഭപാമി_കരകേറവുന്നുണ്ട്. 

പ്ശ-സ] ഈ ദ്ലേ്രോകംകൊണ്ടു സഗുണോപാസ്ത്രി അംഗമെന്നും, നിഗ്ഗണോപാസ്തി അംഗിയെ 
ന്നും, അവ രണ്ടിനേറയും ഫലം മോക്ഷമെന്നും, അത്” മല് (ഈശ്വര)പ്രസാദത്താല് മാത്രം ലഭിക്ക 

नै {) {] പ്പെടുന്നതാണെന്നും, സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

ആയതുകൊണ്ട് __ 

൮. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം 01601८2९ 
2] 

നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഈദ്ധ്വം ന സംശയഃ. 
റി റി റി 

മയി ഏവ-എന്നില്തന്നെ, മനഃ--സങ്കല്ലവികല്ലാത്മകമായ മനസ്സിനെ, ആധ 

ത്്വം:സ്ഥിരമായി വെക്കുക. മയി-എന്നില്തന്നെ, ബുഭ്ധിം--നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധി 

യേയും, നിവേശയടനിത്തുക. അതഃ ഈദ്ധവം-ദേഹം നശിക്കുമ്പോഠം, മയി ഏവ-എ 

ന്നില്തന്നെ, നിവസിഷ്യയസിടവസിക്കും. ന സംശയഃ--ഈ കായ്യുത്തില് സംശയമില്ല. 

എന്നില്തന്നെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരമായി ചെച്ചാലും ബുദ്ധിയേയും എ 

ന്നില്തന്നെ നിത്തിയാലും. (ഇങ്ങിനെ ചെയ്യ മല്പ്രസാദംകൊണ്ട്' ജ്ഞാനം 

ലഭിച്ചിട്ട് ) മരണശേഷവും എന്നില്തനെ ഗീ വസിക്കുമെന്നതിന്നു സംശയ 
മില്ല. 

(ശം ഭാ) മയി ഏവം-വിശ്വരൂപിയായും ഈശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എ 

ന്നില്തനൊ; മനഃ-സംകല്ലവികല്ലാത്മകമായ മനസ്സിനെ; ആധത്്വംസ്ഥാപി 

ച്ചാലും മയി ബുദ്ധിം നിചേശയവ്യവസായത്തെ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയെ എ. 

ന്നില് നിത്തിയാലും. എന്നാല്, എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നുചെച്ചാല് കേട്ടാലും__ 

അതഃ ഉദ്ധ്വം-ശരീരം നശിച്ചതിനെറശേഷം; മയി ഏവ നിവസിഷ്യസി-മ 

ദാത്മനാ (ഞാനായി) എന്നില്തന്നെ നി വാസം ചെയ്യും ന സംശയഃ-.ഈ കാ 

യത്തില് സംശയം വേണ്ട. 

[ശ_സ] “:അക്ഷരജ്ഞാനവും തല്ഫലവും മല്പ്രസാദംകൊണ്ടാണ്? ലഭിക്കപ്പെടുന്നത്. എ 

ന്െറ പ്രസാദം എന്െറ ഉപാസ്ത്ികൊണ്ടും ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് എന്െറ ഉപാസ്സിയെ ചെ 
ത്ത 

യ്കാലും എന്നു പറയുന്നു__മയിതി. 
റി റൂ റി 7 ച ററ റി 

മയിടസഗുണനായും വിശ്വരൂപിയുമായിരിക്കുന്ന എന്നില് (എന്െറ നിരാകാരമായും കേവ 

ലം അക്ഷരമായുമിരിക്കുന്ന ദശയിലല്ല__എന്െറ സ്ഗുണോപാസ്തികൂടാതെ തഴുപാസ്തിയും തല്ജ്ഞാന 
റ] റി റി ¶ 

വും ലഭിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.) മനഃ ആധത്ധവടമനസ്സിന്െറ സകലവ്ൃത്തികംക്കും വിഷയം എന്നെത്ത 

ന്നെയാക്കുക. മയി ഏവം ഉ ക്തലക്ഷണനായിരിക്കുന്ന എന്നില്തന്നെ; ബുദ്ധിംടവസ്ത്രതത്ത്വാവധാര 

ണശീലയായും വിശേഷാത്മികയായുമിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണവൃത്തിയെ; നിവേശയ--“:ഈ കാണുന്ന 

തെല്ലാം ബ്രമ്മംതന്നെ? എന്ന നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധികൊണ്ടു സദാ എന്നെത്തന്നെ അ 

നുസന്ധാനം ചെയ്താലുമെന്നത്ഥം$ു അത ഉദ്ധ്വം-നിവിശേഷജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, തല്ബലം 

കൊണ്ടു ദേഹസംബന്ധത്തെ വിട്ട്; മയി ഏവടനിവ്വിശേഷാത്മാവായി നിവ്വിശേഷമായും പരബ്രമമ 



त = @ 

൧൨ാം അധ്യായം ൩.൬൭ 

മായൃമിരിക്കുന്ന എന്നില്തന്നെ: നിവസിഷ്യസിടനീ വസിക്കും വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപി 
89०; ന ०१०८०९०४ => കായ്യുത്തില് സംശയമില്ല__മത്ഭക്തനായിരിക്കുന്ന നിനക്കു പ്രതിബന്ധം ഷാ 
താന്നുമില്ലാത്തതിനാല് കൈവല്യം സിദ്ധിക്കമോ ഇല്ലയോ എന്നു സംശയം വേണ്ട. മദേകാശു 

യനായിരിക്കുന്നവന്നു മടുപാസ്സികൊണ്ടു ചിത്തശുഭ്ധിഷും, അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനവും, അതുകൊണ്ടു പി 
ദേഹകൈവല്യവും -നിശ്ശുങ്കം സിദ്ധിക്കുമെന്നത്ഥം. 

(ശ്രീ) ഇതിന്നു ശക്തിയില്ലാത്തപക്ഷം സൃഗമമായ ഉപായത്തെ പറയുന്നു__ 
൯. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം 

അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ് തും ധനഞ്ജയ. 
ഹേ ധനഞ്ജയ-അല്പയോ അജ്ജുന, ചിത്തം-മനസ്സിനെ, മയി-എന്നില്, സ്ഥി 

രടസ്ഥിരമായി, സമാധാതുംടനിത്തുന്നതിന്ന്, ന ശക്നോഷി അഥ--നി ശക്തനാകുന്നി 
ലയ എങ്കില്, തതടംപിന്നെ, . അഭ്യാസയോഗേനട(വിക്ഷിപ്പമായിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തെ വിഷ 
യസ്പരണത്തിങ്കല്നിന്നു നിവത്തിപ്പിച്ച മദനുസ്തരണലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന) അഭ്യാസയോഗം 
കൊണ്ട , മാം-എന്നെ, ആപ് തും ഇച്ഛുടപ്രാപിക്കുന്നതിന്നായി പ്രയത്തം ചെയ്യാലും 

അല്ലയോ അജ്ജുന, മനസ്സിനെ എന്നില്തന്നെ സ്ഥിരമായി നിത്ത 
ന്നതിന്നു നീ ശക്യനാകന്നാല്പ എങ്കില് പിന്നെ അഭ്യാസയോഗംകൊണ്ട് എ 

ന്ന പ്രാപിക്കുവാന് പ്രയത്നം ചെയാല്ം. 

(ശം ൫2) ഞാനുപദേശിച്ചപ്രകാരം മനസ്സിനെ എന്നില് ശിശ്ചലമായി 
നിത്തുവാ൯ നിനക്കു ശേഷിയില്ലയെങ്കില് പിന്നെ വിശ്വരൂപിയായ എന്നൊ 
അഭ്യാസയോഗംകൊണ്ടു പ്രാപി പ്യാ൯ 09। പ്രാത്ഥിച്ചാലും. അ ഭ്യാസയോഗം 
പലതില്നി ന്നും മനസിനെ നിചത്തി പ്പിച്ച ഒരു ആലംബനത്തില്തന്നെ പി 
ന്നയും പീന്നേഷും ഡിത്തസതാണ് അഭ്യാസം. അഭ്യാസപൂവ്യകമായിരിക്കുന്ന 
യോഗം (സമാധാനം) അഭ്യാസയോഗം. 

[५०-0] അഭ്ാസയോഗം__വിപരീതപ്രത്വയങ്ങളെ തിരസ്പരി ചു സജാതിയപ്രത്യയാവൃത്തി 
യാണ്” അഭ്യാസം ഘടപടാദിപ്രത്യയങ്ങളെ തള്ളിനോക്കുമ്പോഠം ഇതെല്ലാം ഭൌതികമാകുന്നുവെ 
നനുള്ളത് സവ്വപ്രമാണസിദ്ധമാകുന്നു. അതിനാല് എല്ലാം ഭൌതികമാണെന്നറഠിഞ്ഞു സ 1 कोण | € ~४0 
യൂം ഭൌതികത്വപ്രത്യയം ചിരകാലം നിരന്തരമായി അഭ്യസിച്ചുവരുമ്പോം പിപരീതപ്രത'യങ്ങ 
ളെല്ലാം പോയി സദാ "1 >© ഭൌയികപ്ര യ്യയം ദൂഡതരമായുറയ്യ്ുന്നു. അപ്പോം മനസിഷൊ ച 
ലനത്തിന്നു ഹ്തേഭൂതങ്ങളാഷയ ഘടാദിപ്രതൃയങ്ങഠം സവാസനം ക്ഷയിക്കുന്നു. അപോറം മപ 
സുസ്ഥിരമായി ഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങിനെ സകലത്തേയും ഭൌതികം മാത്രമായി കണ്ടുശിലിക്കുന്നത സ 
ഗുണബ്രഹ്മോപാസ്തിസിദ്ധിക്ക്' ഒരു ഉപായമാകയാല് അതു യോഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (അപ്പകാര 
മുള്ള അഭ്യാസയോഗംകൊണ്ടു മനസ്സു നിശ്ചലമായി ഭവിക്കുമ്വോം) തതഃ അതിന്െറശേഷം; മം 
ആപ തും ഇച്ചുടവിശ്വതരൂപിയായും പരമേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രാപിപ്പാനിച്ചിക്കുക__ സ 
കലദിക്കിലും ഭൌ തികപ്രത്യയത്തെ തുള്ളിച്ചു” “സവവും ബ്ര്മംതന്നെ? എന്നിങ്ങിനെ വിശ്വരൂപ്ഷും 
സഗുണബ്രഫ്മവുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ ഉപാസിപപാനിചിക്കുക 00 01० ബ്രമ്മംതന്നെ എന്നിക്ങി 
നെ സ്വ്വത്തേയും ഞാനായി ഭാവിച്ചാലും എന്നത്ഥം 

(ശ്രീ) ഇതും വയ്യായെങ്കില് __ 

൧0. അഭ്യാസേപ്പ) സമത്ഥോസി മല്കമ്മപരമോ ഭവ 
മദത്ഥമപി കമ്മാണി കുവ൯ സിദ്ധിമവാപ്പു സി. 

അഭ്യാസേ അപി അഭ്യയാസത്തിലും, അസമത്ഥഃ അസിംനീ അശക്തനാണെങ്കില്, € 

മല്കമ്മപരമഃ-എനിക്കു പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളെ कण्तण्लकीक तण) ते തല്പരനാഷി, 

2. 



കു് ५ 
൩൨൬൬ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീിത 

ഭവടഭവിച്ചാലും. മദത്ഥം അപി-എനെറ പ്രീതിക്കായി, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങളെ, കുവന്- 

ചെയ്തു്, സിദ്ധിംടമോക്ഷത്തെ, അവാപ്പുപ്യസിടനീ പ്രാപിക്കും. 
^ ह >) } 9) १) ) അഭ്യാസത്തിലും നി അസമത്ഥനാകുന്നുവെങ്കില് എനിക്കു പ്രിതികര 

മായ കമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നതുതന്നെ ഉത്തമമെന്നു പിചാരിക്കുന്നപനായി 

ഭവിച്ചാലും. ഇപ്രുകാരം എനെറ പ്രീതിക്കായി കമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടു നീ 

മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കും. 
9) ऽ} & 

(ശം_ഭാ) അഭ്യാസത്തിന്നുംകൂടി നീ അശക്തനാകുന്നുവെങ്കില് എനി 
൪ # ष © )) 4 [മൂ $ 5 2 ॥ ൭ 2 38601608} (എന്െറ പ്രീതിക്കായി) നീ കമ്മം ചെയ്താലും__മല്കമ്മപ്രധാന: 

9 4 9) ह ६) ध 9 

യി ഭവിച്ചാലും എന്നത്ഥം. അഭ്യാസംകൂടാതെ എനിക്കുവേണ്ടി കേവലം കമ്മം 
6 <) ८7 ~ റി ~ റി ചെയ്താല് (തന്നെ) നീ സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കും__ആഭദ്യം മനുഃശുദ്ധിയെ പ്രാപ 

1) 

ച്ച് പിന്നെ (സമാധാനലക്ഷണമായ) യോഗത്തേയും ഒടുക്കം സാക്ഥാല് മോക്ഷ 

സാധനമായ ജ്ഞാനത്തേയും ന പ്രാപിക്കും എന്നത്ഥം. 

[ശ_സ] മല്കമ്മപരമഃ ഭവ_.ലൌകികമായും വൈദ ।കമായുമുള്ള സകലകമ്മങ്ങും, ലേശ 

മെമ്മിലും സ്വാത്ഥബുദ്ധികൂടാതെ, എനിക്കുവേണ്ടി താരപയ്യുമായി ചെയ്താലും _ ഭടന്മാർ എങ്ങിനെ 

യാണ് രാജാവിന്നുവേണ്ടി കമ്മം ചെയ്തുന്നത്' അതുപോലെ നി എനിക്കുവേണ്ടി കമ്മം ചെയ്താലും 

എന്നത്ഥം. 

ഇതുകൊണ്ട്, അജ്ഞനായവന്൯ ഇരശ്വരോദ്ദേശ്യമായി ചെയ്യുന്ന സവകമ്മാചരണം, അദ്യാ 

സത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, മുക്തിക്കു സുഖസാധനമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

[ശ_സ] മേല്പറയപ്പെട്ട കമ്മാനുഷ്ടാനത്തിന്നുകൂടി അശക്തനായി രിക്കുന്ന അത്ൃന്തമന്ദബു 

ദ്ധിക്ക സാധനാന്തരത്തെ പറയുന്നു__ 

൧൧. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കത്തും മദ്യോഗമാശ്രീതഃ 

സവകമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാന്. 

ഏതല് അപിടഇതും കൂടി, കത്തുംടചെയ്യുന്നതിന്ന്', അശക്തഃ അസി അഥ-നീ 

ശേഷിയില്ലാത്തവനാണ് എങ്കില്, തതഃടപിന്നെ, മദ്യോഗം ആശ്രിതഃ (സ൯)-എന്നെ 

ത്തന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചവനായി, യതാത്മവാന്ടയതചിത്തനായിട്ട്' (നിശ്ചയമായ മന 

സ്സ്സോടുശൂടിയവനായിട്ട), സവകമ്മഫലത്യാഗംടസകലകമ്മങ്ങളേയും ഈശ്വരാപ്പുണം: 

ചെയ്യുന്നതായ ത്യാഗത്തെ, കുരു-ചെയ്താലും. 

ഇതുംകൂടി ചെയ്യുന്നതിന്നു നി ശേഷിയില്പാത്തവനാണ് എങ്കില് പി 

ന്നെ എന്നെത്തന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചു യതചിത്തനായി സവ്വകമ്മഫലങ്ങളേ 
യ്യും ഈശ്വരാപ്പുണംചെയുന്നതായ ത്യാഗത്തെ ചെയ്താലും. 

(ശം_ഭാ) മുന്വറഞ്ഞപ്രുകാരം എനിക്കുവേണ്ടി കമ്മംചെയ്യുന്നതിന്നുകൂടി 

നി അശക്തനാകുന്നുവെങ്കില് പ്പിന്നെ എന്െറ യോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചു സംയ 

തചിത്തനായിട്ട സകലകമ്മങ്ങളുടേയും ഫലസസ്ധ്യാസത്തെ ചെയ്യാല്ും. മദ്യോ 
. -+ 

ഗം-സവ്ൃകമ്മങ്ങളേയും എന്നില് സന്മ്യസിച്ചിട്ടുളള അവയുടെ അനുഹ്ലാനം. 

[ശ_സ | യതാത്മവാന്-കാമസങ്കല്ലങ്ങളില്നിന്നു വിമുഖികൃതമായ ചിത്തത്തോടുകൂടിയവന് 

__യതചിത്തന്. മദ്യോഗമാശ്രിതഃ-“ഈ കമ്മം കൊണ്ടു ഭഗവാന് പ്രസാദിക്കട്ടെ? എന്നിങ്ങിനെ 

പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില് ക്രിയമാണങ്ങളുാംയ കമ്മങ്ങളുടെ യോജനം മദ്ദോോഗം. അങ്ങി 

നെയുള്ള മദ്യോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചവനായി. 



"(= ¢ 

-6>-- ०० അധ്യ്യായം ൨൬൭ 

ഈ ശ്രോകംകൊണ്ട്', കമ്മഫലങ്ങളിലുള്ള കാമത്തെ പരി. ജി പ്പിട്ട ഈശ്വരാപ്പുണബ്ദ്ധി 

യോടുകൂടിട്ടുള്ള വിധ്യു ക്തകമ്മാചരണം അതിമുഡ്ധനായിട്ടുള്ളവന്നുംകൂടി മുക്തിക്കു സുഖസാധനമായി 

ഭവിക്കുന്നുവെന്നു സൃചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 
വവ ^ } 

ഇനി ०८. 809 0612 ] 9८/29 कोठे സ്തൂതിക്കുന്നു__ 

൧൨. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാല് ഇ്ഞാനാഭ്ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ 

ധ്യാനാല് കമ്മഫലത്യാഗസ്ത പ്യാഗാച്ഛാന്തീരനന്തരം. 

അഭ്യാസാല്--ജ്ഞാനരഹിതമായ അഭ്യാസത്തേക്കാഠാം, ഇഞാനംട-യുക്തിസഹിതോ 

പദേശപൂൃവ്വകമായ ജ്ഞാനം, ശ്രേയഃ ഹിടത്രേഷ്ണമായിരി ക്കുന്നു. ജ്ഞാനാല്ം-അപ്പുകാരമു 

ളള ജ്ഞാനത്തിനേക്കാഠം, ധ്യാനംടജ്ഞാനപൂവ്വകമായ ധ്യാനം, വിശിഷ്യതേടവിശിഷ്ടമാ 

കുന്നു. ധ്യാനാല്.-അപ്രകാരമുള്ള ധ്യാനത്തിനേക്കാഠം, കമ്മഫലത്യാഗഃടഉക്തലക്ഷണമായ 

കമ്മഫലത്യയാഗം, (ശ്രേഷ്ഠ)-ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ത്യാഗാല്--ഇപ്രകാരമുള്ള ത്യാഗംകൊണ്ട്' (കമ്മ 

ങ്ങളിലും തല്ഫലങ്ങളിലുമുള്ള ആസക്തി നിപ്പത്തമായതിനാല് മല്പ്രസാദംകൊണ്ട്"), അ 

നന്തരംടഉടനെ, ശാന്തിഃ (ഭവതി )-സംസാരനിപ്ൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. 

അഭ്യാസത്തേ ക്കാഠം ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിനേക്കാഠം 

ധ്യാനം വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തേക്കാഠം (ഉ.ക്തലക്ഷണമായ) കമ്മഫ 

ലത്യാഗം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. കമ്മഫലത്തെ ഇശ്വരാപ്്യൂണമായി ചെയ്യുന്നതുകൊ 

ണ്ട വേഗത്തില് സംസാരരനിവ്ൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) അവിവേകത്തോടുകൂടിയുള്ള അഭ്യാസത്തിനേക്കാഠം ഇഞാനം 

ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിനേക്കാഠം ജ്ഞാനപൂവ്വകമായ ധ്യാനം വിശി 

ഷ്ടമാകുന്നു. ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ ധ്യാനത്തേക്കാളും കമ്മഫലത്യാഗം ശ്രേഷ്ട 

മാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ മുമ്വറഞ്ഞ വിശേഷണത്തോടുകൂടിയ (നിയത ചിത്തനായ 

പുമാന്െറ) കമ്മഫലത്യാഗംകൊണ്ടു സഹേതുകമായിരിക്കുന്ന സംസാരത്തിന്െറ 

ഉപശമം ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിന്നു കാലതാമസം .വേണ്ട. കമ്മ 

ത്തില് പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരി ക്കുന്ന അജ്ഞന് മുന്നുപദേശിക്കപ്പെട്ട ഉ പായങ്ങ 

ളെ അനുഷ്ടിക്കാനശക്തനാണെങ്കില് മാത്രമാണ് അവന്നു മുക്തിസാധനമായി 

5 സകലകമ്മങ്ങളുടേയും ഫലത്യാഗം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ പ്രഥ 

മമായിട്ട' അതാണ്” മുക്തിസാധനമെന്നുപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാ 
ണ “അഭ്യാസത്തിനേക്കാഠം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനം? എന്നിങ്ങിനെ (ഈ ദ്രോ 
കത്തില്) ഒന്നിനേക്കാറം മേലെ ഒന്നിന്നു വിശിഷ്ടത്വത്തെ ൭പദേശിച്ചു സ്വ്വ 

കമ്മഫലത്യാഗത്തെ സ്ത്ൃതിച്ചുത . എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഉ.ല്കൃഷ്ടസാധനങ്ങ 
ക്കെ അനുഷ്ടിക്കാന് ശക്തിയില്പാത്തപന്ന് അനുഷ്തിക്കേണ്ട മാഗ്ഗമായിട്ടാണ” छोटे 
ത് (സവകമ്മഫലത്യാഗം) ഉ പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തു സാധമ്മ്യംകൊണ്ടാ 
ണ് അതു സ്തൃതിമാത്രമായിരിക്കുന്നത് __കഠോപനീഷത്തില് ഇങ്ങിനെ പറഷ്യ 
ന൯__:സവകാമങ്ങളുടേയും ത്യാഗംകൊണ്ടാണ് അമൃതത്വം (മോക്ഷം) സിദ്ധി 

ക്കുന്നത് ?. (൬. ൧൪) ഇതു ലോകപ്രസിദ്ധ 24296072. ശ്രുതീസ് മൃതികളില് പി 

ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങജുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം കാമങ്ങളാകുന്നു. അങ്ങിനെയി 
രിക്കുന്ന കാമങ്ങളുടെ ത്യാഗംകൊണ്ടു ധ്യാനനിഷ്ടയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്വാന് 
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ക്യണത്തില് ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അജ്ഞനായവനെ സവ്യകമ്മഫലത്യാ 

ഗത്തിന്നു സവ്വകാമത്യാഗത്തോടു സമാനത്വമുണ്ട്. ഈ സാമാന്യം (തുല്ൃത്വം) 

ഹേതുവായിട്ടാണ് സവ്യൃകമ്മഫലത്യാഗത്തെ, മാറവ൮ുളള വക്കും അത്വനെ അനുഷ്ടി 

പ്യാനുള്ള ഇച്ഛ ജനിക്കട്ടേ എന്നുവെച്ച്, സ്ത തച്ചുത്. ഇതീന്നൊരു ഉദാഹര 

ണം പറയാം. പണ്ട് അഗസ്ത 17 എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണന് സമുദ്രം മുഴുവ൯ 

പാനംചെയ്യവെന്ന കാരണത്താല് ഇന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണരും, ബ്രാഹ്മണത്വസാമാ 

ന്യംഹേതുവായിട്ട് > സ്തൃതിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉതുപോലെയ:ണ് കമ്മയോഗം. ക. 

മ്മഫലത്യാഗം ഹേതുവായിട്ടു, മുക്തിസാധനമായി പഠയപ്പെട്ടത്. 
[ശ_സ] ഈ ശ്രോകംകൊണ്ടു മോക്ഷൈകകാമനായിരിക്കുന്നവന് ജ്ഞാനത്തിന്െറ അപ്രതി 

ബഭ്ധസിഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു സവികല്ലകമായും നിവികല്ലകമായുമിരിക്കുന്ന സമാധിയെ അവശ്യം 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നറിയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഇവിടെ ആത്മാ, ഈശ്വരന്; എന്ന ഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്” വിശ്വരൂപിയായി 

രിക്കന്ന ഈശ്വരങ്കല് ചേതസ്സമാധാനലക്ഷണമായ യോഗവും, ഈശ്വരധര്ഥമുള്ള കമ്മാനുഷ്ഠാനാദിയും 

ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. 4“ഇതിന്നുംകൂടി നീ അശക്തനാകുന്നുവെങ്കില്* (അ. ൧൨. ९9. ൧൧) എന്നിങ്ങി 

നെ അജ്ഞാനകായ്യുത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട', (ആത്മാ, ഈശ്വരന് എന്ന) ഭേദത്തെ ദശിക്കാ 

ത്തവരുംം നിഗ്ലുണോപാസകന്മാരുമായവക്കവേണ്ടിയല്ല ഭഗവാന് കമ്മയോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചത് 

എന്നത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ “അവരും എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു” (അ. ൧൨. 

ശ്രോ. ൪) എന്നു ഭഗവാന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കമ്മയോഗികഠംക്ക്' അക്ഷരോപാസനയും യുക്തമല്ലെ 

നനു കാണിക്കുന്നു. അക്ഷരോപാസകന്മാര് കൈവല്ലയപ്രാഫ്തിയില് സ്വതന്ത്രന്മാരാണെന്നു പഞ്ഞി 

ॐ *തേഷാമഹം സമുഭ്ധത്താ? (അ. ൧൨. ശ്ശോ. 9) എന്നിങ്ങിനെ ഇതരന്മാർ അന്യാശ്രയംനിമിത്തം 

ഈശ്വരാധിനന്മാരാകുന്നുവെന്നു കാണിച്ചു. ഇവര് ഈശ്വരനന്െറ ആത്മാവായിട്ടുതന്നെയിരിക്കുന്ന 

വരാണെങ്കില് അഭേദദശനം ഹേതുവായിട്ട' ഇവരും അക്ഷരരൂപികളായിത്തന്നെയിരുന്നേനെ (നി 

ഗൂണബ്രംമസ്വരൂപമായിട്ടുതന്നെയിരുന്നേനെ). അപ്പ്പോഠം സമുദ്ധരണകമ്മം (ഉദ്ധരിപ്പിക്കുക എ 

സ പ്രവൃത്തി) അവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളും അയുക്തമായിരിക്കും അത്രയുമല്ല, അജ്ജുനന്െറ 

അത്യന്തഹിതൈഷിയായ ഭഗവാന് സമ്ൃശ്ശനത്തോടു ലേശം യോജിക്കാത്തതും, ഭേദദ്ൃഷ്ലിയോടുകൂ 

ടിയതുമായ കമ്മയോഗത്തെയാണ്  (അജ്ളുനന്ന് ) ഉപദേഗിക്കുന്നത'. പ്രമാണംകൊണ്ടു താന്തന്നെ 

യാണ്” ഈശ്വരന് എന്നറിഞ്ഞതിനെറശേഷം ഒരുവന് ഒരിക്കലും അന്യന്െറ കിഴിചിരിപ്പംനിച്ചി 

ക്കുന്നതല്പ. എന്തെന്നാല് ഒന്നു മറേറതിനോടു തീരേ വിരോധമാകുന്നു. അതിനാല് അക്ഷരോപാ 

സകന്മാരായുംം സമൃശശനനിഷ്ടന്മാരായും, സവ്വകാമങ്ങളേഷും തൃയജിച്ചുവരായുമിരിക്കുന്ന സസ്യ്യാസി. 

കറക്ക്, < അദ്വേഷ്ടാ സവഭൂതാനാം? എന്നു തുടങ്ങിയ സാക്ഷാല് മോക്ഷകാരണമാഷയ ധമ്മങ്ങളെ ഭ 

ഗവാനുപദേശിപ്പം൯ ഭാവിക്കുന്നു__ 

൧൩. അദ്ദേഷ്ടാ സവഭൂതാനാം മൈത്രഃ കരുണ ഏവ ച 

നിമ്മമോ നിരഹംകാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമി. 

൧൪. സന്തുഷ്ടഃ സതതം യോഗീ യതാത്മാ ദൂഡാന്ദിശ്ചയഃ 

മയ്യപ്പരിതമനോബുദ്ധിയ്യോ മത്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ. 

സവഭൂതാനാം-സകലപ്രാണികഠംക്കും, അദ്വേഷ്ടാം:ദ്വേഷം ചെയ്യാത്തവനായും 

(ഉത്തമന്മാരില് ദ്വേഷശുന്മ്യനായും;ം മൈതരഃടമിത്രമായും (സമന്മാരില് മിത്തതയോടുകൂടി വ 

ത്തിക്കുന്നവനായും), കരുണഃ ഏവ ചടകരുണയുള്ളവനായും (ഹീനന്മാരില് കൃപാലുവാ 

യും), നിമ്മമഃ-മമത (എന്െറ എന്ന ബുദ്ധി) ഇല്ലാത്തവനായും, നിരഹംകാരഃ-അഹംകാ 

രം (ഞാന് എന്ന ബുദ്ധി) ഇല്ലാത്തവനായും, സമടുഃഖസുഖഃടസുഖടുഃഖങ്ങളെ സമമായി വി 
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ചാരിക്കുന്നവനായും, ക്ഷമീടക്ഷമയുള്ളവനായും, സതതം-എപ്പ്യോഴും (ലാഭത്തിങ്കലും അലാ 

ഭത്തിങ്കലും), സത്തുഫ്ടഃ-സുപ്രസന്നചിത്തനായും, യോഗീടഅപ്രമത്തനായും, യതാത്താട 

സംയതസ്വഭാവനായും, ഉഡനിശ്ചയഃംമദ്പിഷയത്തില് സ്ഥിരമായ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി 

യവനായ്ും,, മയി അപ്്യിതമനോബുഭ്ധിഃടമനസ്സ്ിനേയും ബുദ്ധിയേയും എന്നിലപ്പിച്ചവനാ 

യുമിരിക്കുന്ന, മത്ഭക്തഃ-എനെറ ഭക്തന്, യഃ-എവനോ, സഃട-അരവന്, മേ പ്രിയഃ-എ 

നെറ പ്രിയനാകുന്നു. 

സവ്വൂളുതങ്ങാംക്കും ദേവേഷംച്െയ്യാത്തവനായും, മിത്രഭാവത്തോടുകൂടിയ 

പനായും, കൃപാലുവായും, മമതാബുദ്ധിയില്ലാത്തവനായും, അഹംകാരമില്പാത്ത 

വനായും., സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമമായി വിചാരിക്കുന്നപനായും. ക്ഷമയുള്ളവനാ 

യും. എപ്പോഴും പ്രസന്നചിത്തനായും അപ്രമത്തനായും, സംയതസ്വഭാവനാ 

യും, മദ്വിഷയത്തില് ദുഡ്ധമായ നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവനായും, മനോബുദ്ധീക 

മെ. എന്നില് അപ്പ്ിച്ചചനായും, എന്റെറ ഭക്തനായ്മിരിക്കുന്നപ൯ എവനോ 

അവന് ഫഎനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 

(ശ_ഭാ) അദ്വേഷ്ടാ-യാതൊന്നിനേയും., തനിക്കു ദൂഃഖഹേതുവായിട്ടുള്ള 

തിനേയുംകൂടി, ദ്വേഷിക്കാത്തല൯ഃ അപന് സ്വ്ൃഭൂതങ്ങളേയും തന്നെപ്പോലെ 

വിചാരിക്കുന്നു. മൈത്രഃ-സവ്വപ്രാണികളിലും മിത്രഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 

०19} കരുണഃ ഏവ ചംടുഃഖിതന്മാരായവരില് ദഒയയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നപ൯__ 

സവ്യൃളുതങ്ങറംക്കും അഭയത്തെ കൊടുക്കുന്ന സന്ധ്യാസി എന്നത്ഥം. നിമ്മമഃം 

“എന്റെറ എന്ന വിചാരം ഇല്ലാത്തപ൯ഃ; നിരഹംകാരഃ:“ഞാന് എന്ന ബുദ്ധി 
യില്നിന്നു നിവത്തിച്ചിട്ടളളവ൯; സമദുഃഖസുഖഃ-സുഖടുഃഖങ്ങഥം 1000९018) 

ക്കുന്നപ൯__സുഖദുഃഖങ്ങഠം അവനില് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്പ എ 

സത്വം. ക്ഠമിംതല്ല കൊണ്ടാലും ശകാരം കിട്ടിയാലും യാതൊരു വികാരഭേദവു 

മില്ലാത്തവ൯ഃ സതതം സന്തുഷ്ടഃ-ദേഹരക്ഷയ്ക്കക വേണ്ടുന്ന പദാത്ഥങ്ങറം കിട്ടി 
യാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നും ഒരേ മാതിരി തൃപ്ലീയോടുകൂടിയപ൯ അപ്രകാരംത 

ന്നെ തനിക്കു ഗുണമോ ദോഷമോ പ്രാപിച്ചാലും ഒന്നുപോലെ തൃഹ്തിഷുള്ളവന്൯; 

യോഗി_സമാഹിത ചിത്ത൯ഃ യതാത്മാ-സംയതസ്വഭാവ൯; ദുഡ്ധനിശ്ചയഃ. 

ആത്മതത്ത്വവിഷയത്തില് സ്ഥിരമായ നിശ്ചയത്തോടു (അധ്യവസായത്തോട്ട) 

ॐ ५)९०, ०10; മയയപ്പ്രിതമനോബുദ്ധിഃ-സങ്കല്ലാത്മകമായ മനസ്സ്സിനേഷും അധ്യപ 

സായലക്ഷണമായ ബുദ്ധിയേയും എന്നില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസി; 

യഃ മത്ഭക്തഃ_ ഇപ്രകാരം എന്റെറ ഭക്തനായിരിക്കുന്നപനാരോഃ; സഃ മേ പ്രിയം 

ആവന് എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. ഞാ൯ ജ്ഞാനിയായവന്ന്' അ ത്ൃന്തം പ്രിയ 

നാകുന്നു. അവന് എനിക്കും പ്രിയനാകുന്നു” എന്ന് 6) പാമധ്യായത്തില് സ്കൂചി 

പ്പി ചിട്ടള്ളതിനെ ഇവിടെ 01) 056} 5802. 

[ഗസ] ശാന്തിലക്ഷണമായും ബ്രമ്മഭാവമായുമിരിക്കുന്ന വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിപ്പം 
റി റു {] ന ~ റി 

നിച്ഛുയോടുകൂടി യാതൊരുവന് അദ്േഷ്ട് ജൂുത്വാദിധമ്മസമ്പന്നനായിട്ടു ബ്രഹ്മനിഷ്ടയില്തന്നെ 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്നവനാണ” എന്െറ ഭക്തനും എനിക്കു പ്രിയനായിട്ടുള്ളവ 
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നും എന്നിങ്ങിനെ ബ്രഹ്മവിത്തിനെ സ്തൂതിക്കുന്നു. 0 छ} 509 സമൃഗ് ജ്ഞാനസിദ്ധിക്കായിക്കൊ 

ണ്ട ബ്രഹ്മനിഷ്ടയെ അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്' എന്നു സുൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുമായിട്ടാണ്” താഴെ (൧൭൫ മു 
തല്ക്ക് ) ഉള്ള ഏഴു ശ്രോകങ്ങറം. 

൧൫. യസ്മ്ാന്നോദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാനോദ്വിജതേ ച യഃ 

ഹഷാമഷഭയോദ്വേഗൈമ്മുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ.” 
യസ്മാല്--യാതൊരുവനില്നിന്ന', ലോകഃടജനങ്ങാം, ന ഉദ്വിജതേംഭയശങ്കകൊ 

ണ്ട ക്ഷോഭത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ, ലോകാല്--ജനങ്ങളില്നിന്ന് , യഃ-എവന്ം, ന ഉദ്വി 

ജതേ പടഭയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ, ഹഷാമഷഭയോദ്വേഗൈഃംടസ്വാഭാവികങ്ങളായ 

ഹഷാദികളാല്, യഃ മുക്തട--എവന് മോചിക്കപ്പെട്ടവനോ, സഃ ചടഅവനും, മേ പ്രി 

യഃ-എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. | 

യാതൊരുവനില്നിന്നു ജനങ്ങഠം' ഭയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ, അ 

പ്രകാരംതന്നെ ജനങ്ങളില്നിന്ന് എപന് ഭയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പയോ, എ 

01709 സന്തോഷം. അസ്മയം ഭയം, ഉദ്വേഗം, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പിത്തവികാ 

രങ്ങളില്നിന്നു മുക്തനായിരിക്കുന്നുവോ, അവനും എനിക്കു പ്രീയനാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യസ്മ്രാല്_-യാതൊരു സന്്യാസിയില്നിന്ന”; ലോകഃ ന ഉദ്വി 

ജതേ-ജനങ്ങറം ഉദ്വേഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ; യഃ ലോകാല് ന ഉദ്വിജതേ 

ചംഫഎപന് ജനങ്ങളില്നിനു ഭയത്തെ പ്രാപിക്കുന്നിപ്പയോ; യഃ ഹഷാമഷഭ 

യോദ്വേഗൈഃ മുക്തഃ_എപവന് ഫഹഷാദികളില്നിന്നു മുക്തനായിരിക്കുന്നുവോ സഃ 

ച മേ പ്രിയഃ അവനും എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. ഹഷഃ-പ്രിയമായിട്ടുളളതിനെറ 

ലാഭത്തിങകകല് രോമാഞ്ചം കണ്ണ്ണിര്' മുതലായ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ അന്തഃകര 

ണോല്കഷം. അമഷഃ-അന്യനെറ പ്രകഷത്തികകല് ഉണ്ടാവുന്ന അസഹിഷ്ണുത 

(സഹിക്കവയ്യാഷ്ക്കി); ഭയം ത്രാസം; ഉദ്വേഗഃ-ഉദ്വിഗ്നത; തൈഃ മുക്തഃ-അവ 
യാല് മോചിക്കപ്പെട്ടവന്. 

൧൬. അനപേക്കുഃ ശുചിദ്ദക്ഷ ഉദാസിനോ ഗതവ്യഥഃ 

സവ്യാരംഭപരിത്യാഗീ യോ മത്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ. 

അനപേക്ഷഃടയറ്ലച്ഛയായി സമീപത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന പദാത്ഥങ്ങളിലുംക്ൂടി ഇ 

ചുയില്ലപാത്തവനായും, ശു ചിഃടബാഹ്യമായും ആഭ്ൃൃന്തരമായുമുള്ള ശൌച്ചത്തോടുകൂടിയവനാ 

യും, ദക്ഷഃട-സമത്ഥനായും (അനലസനായും), ഉദാസീനഃ-പക്ഷപാതമില്പാത്തവനായും, ഗ 

തവ്യഥഃ-ആധിശൂന്യനായും, സവാരംഭപരിത്യാഗീടസകല 2 3259968 ९४० പരിത്യജിച്ചിരി 

ക്കുന്ന വനായുമിരിക്കുന്ന, മത്ഭക്തഃ-എനെറ ഭക്തന്, ൯൪-എവനോ., സഃ;ടഅവന്, മേടഎ 

നെറ, പ്രിയഃടപ്രിയനാകുന്നു. 

അപേക്ഷയില്ലാത്തപനാഷും, ബാഹഫ്യ്യാഭ്യന്തരശൌചര്ത്തോടുകൂടിയവനാ 

९४०० സമത്ഥനായും, പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനാഡും, ആധിശുന്യനായും, (ദൂ 
(~ 2) ^ ) 1} ~) - 9} ്മാദഷ്ടാത്ഥങ്ങളായ) സകല ഉദൃമങ്ങളേഷും പരിത്യജിച്ചിരിക്കുന്നപനാഷ്യമിരിക്കു 

നന എന്റെറ ഭക്തന് എപനോ അവന് എഷിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 
ടക ടം പ 

# ശ്രി ഹഷഃടതനിക്ക്' ഇഷ്ടമായിട്ടള്ളമിന്െറ ലാഭത്തിക.ല് ഉത്സാഹം; അമഫംഅന്റുന്നു 
പ 

ണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തികല് സഹിക്ഷവയ്മായ്ക്കുു ഭയംട ത്രാസം; ഇഉദേഗ്വഃ--ഭയാദിനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ചിത്ത 
८ 9११०92०. 
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(ശം ഭാ) അനപേക്ഷഃദേഹേന്്രിയങ്ങറഥം, വിഷയങ്ങം, തത്സംബ 

ന്ധം, എന്നിങ്ങിനെഷുള്ള അപേക്ഷാവിഷയങ്ങളില് ഇച്ഛുയില്ലാത്തവന്. ശു 

ചിഃബാഘ്യാന്തരശൌ ചത്തോടുകൂടിയവ൯. ദക്ഥഃ-താടുക്കമായിട്ടുളള കായ്യുങ്ങ 

മെ ഉടനെതന്നെ വേണ്ടവിധത്തില് തച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാമത്ഥ്യത്തോടു 

കുടിയവ൯. ഉദാസിനഃഒരു മിത്രത്തിന്േറഃയാ, മററുള്ളവരുടേയോ, പക്ഷ 

ത്തില് നില്ലാത്തവന്. ഗതവ്യഥഃ-ഭയരഹിതന്. സ്വവാരംഭപരിത്യാഗീ-ഇ 

ഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഭോഗസാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതായും കാ 

മഹേതുക്കളായുമിരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങളെ ഫ്ഠില്ലാം പരിത്ൃജിച്ചിരിക്കുന്നപന്. യോ 

മത്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ--അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന എനെറ ഭക്തന് ഫുവനോ അ 

0109 എനിക്കു പ്രിയഗാകുന്നു. 
[ശ_സ] അനപേക്ഷഃ__ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുള്ള സകലവസ്തൂക്കളിലും, ദേഹജീവനാദിയില് 

കൂടിയും, അസല്ബുഭ്ധിയോടു കൂടി കാലക്ഷേപം ഏചയ്യുന്നവനാണ് മൃക്തന്. അതിനാല് ബ്രഹ്മനി ഷ്ട 

നായ യാതൊരു യതിക്കാണ് മോക്ഷത്തിലുംകൂടി അരേ ക്ഷയില്ലാത്തഷ് അദ്ദേഹം അനപേക്ഷനാകു 

(72. സവകാമനിമ്മേുക്തന് എന്നത്ഥം; ത്രചിഃ__കമ്മങ്ങളില് അസംഗമമാണ് ശെൌച്ചം (കമ്മസ്വ 

സംഗമ ശൌച്ചം) എന്ന സ്പ്യായേന ദേഹേന്ദ്രിയാടിക ളെ ക്കൊണ്ടുള്ള കമ്മങ്ങളില് അസംഗമം തന്നെ 

യാണ് ശൌചം, അല്ലാതെ ഒരുവനാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അന്നാദാനവിസഗ്ശാദി ദുഷ്ടമായും അദുഷ്ടമായു 

മുള്ള കമ്മങ്ങളിലുള്ള അസംഗമമല്ല. കമ്മത്തില് അകമ്മത്വദഭശനം കൊണ്ട അവന്ന്” അവയോടുകൂടി 

സംബന്ധമില്ലായ്ക്കയാല് അകര്ത്രാത്മദശിയായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്തുതന്നെ ശുചിയും നിതൃശൂദ്ധനു 

മായവന് എന്നത്ഥം. ദക്ഷഃ-ശ്രുതിസ്മൃതീതിഹാസപൃരാണന്യായമിമാംസാദിസവ്വശാസ്ത്രങ്ങടുടേയും 

അഭ്ധ്യയനം, അദ്ധ്യാപനം, തദത്ഥപ്രകാശനം, തദനുഷ്ണാനം, അനുഷ്ണാപനംം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സ 

കലകമ്മങ്ങളിലും, സ്വയമേവ ബോധിക്കുന്നതിന്നും അന്യനെ ബോധി പ്പറിക്കുന്നതിന്നുംം ചെയ്യുന്നതി 

ന്നും. ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, സമത്ഥന്; (അങ്ങി നെയാണെങ്കിലും) സവ്വാരംഭപരിത്യാഗിടലൌകിക 

മായും വൈടികമായുള്ള സകലകമ്മങ്ങഴും അവിദ്മയ-കാമസംകല്ലാഹംകാരാടിദോഷങ്ങളെ വഭ്ധപ്പി 

ക്കുകനിമിത്തം ജ്ഞാനത്തിന്നും തല്ഫലത്തിന്നും, പ്രതിബന്ധമായി ഭപവിക്കുന്നതിനാല് അവയെ പ 

രിത്യൃജിക്കുവാന് ശീലമുള്ളവന് സവകമ്മസന്യഠംസി എന്നത്ഥം. ഗതവ്ൃഥഃടകൃത്യവകൃത്യങ്ങളുടെ അ 

നുഷ്ണാനാനനുഷ്ഠടാനങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സന്താപത്തെ ചിത്തത്തില്നിന്നു കളഞ്ഞിരിക്കന്നവന്__ 

അനാത്മകറ്തൃകങ്ങളായ കൃത്യാകൃത്യങ്ങളില് അകര്ത്രാത്മദശിയായിരിക്കുന്ന ബ്രമ്മവിത്ത് തപിക്കു. 

ന്നില്ല എന്നത്ഥം. ഉ ദാസീനഃയുക്തമറയും അയുക്തമായുമുള്ള ആഹാരാടികമ്മത്തില്, ദേഹേന്ദ്രിയാ 

ദിക€ം സ്വപ്രാരബ്ലത്തെ അനുസരിച്ചു പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്വോഠം താന് സമീപത്തു സാക്ഷി 

യായിട്ട്” അവിക്രിയാത്മാവായി സ്വസ്ഥമായി രിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. ഇപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടു 
കുടിയ എന്െറ ഭക്തന് എവനോ അവന് എനക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 

[ശ_സ] രാഗദ്വേഷാദികഠം ഒഴിച്ചു മുക്തിക്ക പ്രതിബന്ധമായിട്ട വേറെ യാതൊന്നുമില്ലെ 

ന്നും, അതിനാല് മുമു കദുവായവന് അവയെ അവശ്യം പരിഹരിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും, സൂചിപ്പിക്കു 
ന്നതിന്നു വേണ്ടി മുക്തനായവനെറ ലക്ഷണം രാഗദ്വേഷമില്ലായ്ക്കുയാകുന്നു എന്നു പറയുന്നു__ = 

൧൭. യോന ഹൃഷ, ५८) ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതീി 

ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ഭക്തിമാ൯ യഃ സ മേ പ്രിയഃ. 
യഃ-എവന്ം, ന ഹൃഷ്യൃതി-(ഇഷ്ടുത്തെ പ്രാപിച്ചാലും) സന്തോഷിക്കുന്നില്ലയോ, ൩: 

ദ്വേഷ്ടിട(അനിഷ്ടുത്തെ പ്രാപിച്ചാലും) എവ൯ ദ്വേഷ്യപ്പെടുന്നില്ലയോ, ന ശോചതി1ട(ഇ 

[ശ_സി] 1 മഹത്തായിരിക്കുന്ന അനത്ഥം പ്രാപിച്ചാലും വ൮ൃസനിക്കുന്നില്ല__സ്വനിഷ്ട കൊണ്ടും, ധൈ 
५ റു (त) ൭ = 
०७०००97०; ആത്മജ്ഞാനബലംകൊണ്ടും, തന്നെത്താന് ക ണ്ലനിരൊലിപ്പിച്ചു കരയുകയി 

ല്ല എന്നത്ഥം. 



५५९२ 
൩൨ ശ്രിമല്ഭഗവപല്ഗിത 

०१६०९0० നശിച്ചാലും) എവന് വ്ൃസനിക്കുന്നില്ലയോ, ന കാംക്ഷതി1ട(കിട്ടാത്ത സാധനം 
७, ) | 0 © = 22 $] 2 ഗ [| 2) വേണമെന്ന് ) അപേക്ഷിക്കുന്നില്പയോ, യഃ-എവ൯, ശുഭാശുഭപരിത്യാഗി2ടപുണ്ടപാപങ്ങ. 

ളെ പരിതൃജിച്ചവനായി, ഭക്തിമാന്-എനണ്ില് ഭക്തിയോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നവോ, 

സഃ--അവന്, മേ പ്രിയഃ-എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. | 

എവന്, സന്തോഷിക്കുകയോ, ദ്വേഷിക്കുകയോ., പ്യസനിക്കുകയോ, ഇ 
ഴു 5) <} 9) കടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്പയോ, എപ൯ പുണ്യപാപങ്ങളെ. രണ്ടിനേയും പരിത്യ 

ജിച്ച് എന്നില് ഭക്തിയോടുകൂടിപയനായിരിക്കുന്നുവോ, അവന് എനിക്കു പ്രി 

യനാകുന്നു. | 

(ശം_ ഭാ) ०) 0179 ഇഷ്ടപ്രാപ്പിയില് സന്തോഷിക്കുകയോ, അനിഷ്ടപ്രാ 

പിയില് ദ്വേഷിക്കുകയോ, ഇഷ്ടാവിയോഗത്തില് വ്യസനിക്കുകയോ, അപ്രാപ്തമാ 

യിട്ടള്ളതിനെ കാംക്ഷിക്കുകയോ, ചെയ്യുന്നില്പയോ, എവന് ശ്ുഭാശുഭകമ്മങ്ങളെ 

രണ്ടിനേയും പരിത്യജിച്ച് എന്നില് ഭക്തിയോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നുവോ, അ 

വ൯ എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 

[ശ_സ] ബ്രഹ്മവിത്തായിരിക്കുന്ന യതിയുടെ വിശിഷ്ടതരമായിരിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണം__വി 

കാരഹേതുക്കളിലും അവികാരാത്മനാവസ്ഥാനരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണം__സവ്ൃപ്ര മയ ക്ഷമാകു 

ന്നുവെന്നു പറയുന്നു__ 
~ 

൧൮. സമഃ ശത്രൌ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാവമാനയോഃ 
१ ന 9] ठ ശീതോഷ്ണുസുഖദുഃഖേഷു സമഃ സംഗവ്ധീവജ്ജിതഃ. 

^^ 9) $) 

൧൯. തുല്യനിന്മാസ്തുതിമ്മൌനീ സത്തുഷ്ടോ യേനകേനചില് 
विः $) ഇ 3 റൂ १ ग त 
അനികേതഃ സ്ഥിരമതിഭക്തിമാന് മേ പ്രിയോ നരഃ. 

ശത്രൌെ ച മിതേ ചടശത്രുവിലും സ്നേഹിതനിലും, തഥാടഅപ്പകാരംതന്നെ, മാ 

നാവമാനയോടടമാനാവമാനങ്ങളിലും, സമഃ-സമമായിരിക്കുന്നവനുംം ശിതോഷ്ണുസുഖടടഃ 

ഖേഷുടശീതം 281० സുഖം ദു$ഖം ഇവയില്, സമഃട-സമമായിരിക്കുന്നവനുംം സംഗവിവജജി 

3 ഒന്നിലും സക്തിയില്പാത്തവനും, തുല്യനിന്മാസ്തുതിഃ-നിന്ദയിലും സ്തൂതിയിലും സമമാ 

യിരക്കുന്നവനും, മൌനീടമൌനമായിരിക്കുന്നവനും (വാക്കിനെ അടക്കിയവനും), യേ 
പ 

[ശ_സ| 1 പ്രാപ്പുമായിരിക്കുന്ന അനതഥത്തിന്െറ നിപൃത്തിയെ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രാരബ്ബുമനുഭവി 
ത - ധാ 
റ] © }‡] च ത {] ष ^~ ലവ 9 

ചുകഴിഞ്ഞല്ലാതെ ഇല്ലൂമാത്രംകൊണ്ടു തന്നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നു വിചാരിച്ചു ത് 

തിക്ഷയോടുകൂടി തല്പ്രതീകാരത്തിന്നു യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

മ പുണ്യപാപങ്ങം അജ്ഞാനസഹഭാവികളാകുന്നു. അവ ® 21 കൊണ്ടാകട്ടെ അനിച്ചുകൊ 
റി ५ ^ റ 

ണ്ടാകട്ടെ 9.1 |892000 09969 6) 210 6) &-} € 07)> 2090063 23 280. ആ വക 807 6ए36) 23 അകമ്മ 

ത്വജ്ഞാനത്തോടുകൂടി “ഞാന് കത്താവല്ല? എന്നിങ്ങിനെ പരിത്യജിക്കുന്നതിന്ന്, ത 
¦} ;] റി [9। > “3 9 

ന്നില്നിന്നു വേര്പെടുത്തുന്നതിന്ന് , ശിലമുള്ളവ൯_. പ്രതൃഗ്ദൃഷ്ണികൊണ്ടു താന് ദേഹേ 

ന്രിയാടികളാല്തന്നെ ചെയ്യുപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളോടുകൂടി ഒട്ടന്നില്ല എന്നത്ഥം. 
] ॥ 1 

3 ശിതോഷ്ണ്ുങ്ങളേയും മാനാവമാനങ്ങളേയും അനുഭവിക്കുന്നത് സാഭാസനായിരിക്കുന്ന അ 

ഹംകാരമാകുന്നു. തത്താദാത്മയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അ ധ്യാസമാണ്' സംഗം അപ്രകാരമു 

ളള സംഗത്തോടുകൂടാത്തവന്__.പിജ്ഞാനാത്മവിഷയമായി രിക്കുന്ന മാനാവമാനങ്ങറാക്ക് 

അവിഷയമായിരിക്കുന്ന പരബ്രപ്മത്തില് ആത്മഭാവത്തെ സമ്പാഭിച്ചിട്ടള്ളതിനാല് സ്വ 

യം തത്സംബന്ധരഹിതനായിട്ടുള്ളവന് എന്നത്ഥം. 



(൩ 
൧൨൦൦ അധ്യായം ൩൭൩െ 

കേനചില്കിട്ടിയതുകൊണ്ട്”, സത്തുഷ്ടൂഃ-സന്തോഷിക്കുന്നവനും, അനികേതഃടഒരു 3} 

ക്കില് സ്ഥിരമായി വാസം ചെയ്യാത്തവനും, സ്ഥിരമതിഃ1ടസ്ഥിരമായ ബുദ്ധിയോടു (൮൮) 

വസ്ഥിതമായ ചിത്തത്തോടു.) കൂടിയവനും, ഭക്തിമാ൯ം-ഭക്തിയോടുകൂടിയവനുമായവന്൯, 

(യഃ)--എവനോ, (സഃ) നരഃ-ആ മനുഷ്യന്, മേ പ്രിയഃ-എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 

ശത്രംവിലും സ്നേഹിതനിലും. അപ്രകാരംതന്നെ, മാനാവമാനങ്ങളിലും, 
~ , റി 4 

ശിതോഷ്ണ്ണുസുഖടുഃഖങ്ങളിലും, സ൩മമായിരിക്കുന്നവനും, നിന്ദാസ്തുതികളില് സമ 
<) റി 

മായിരിക്കുനനവനും. വാക്കിനെ അടക്കിയവനും. കിട്ടിയതുകൊണ്ടു സന്തോഷ് 
> നി |) റി] 4 28010102० + ഒരു ദിക്കില് സ്ഥിരമായി 01200०6 ० 10प्र0@29102०9 എന്നില്. ഭക്ത 

॥ 4) യോടുകൂടിയിരിക്കുന്നപനുമായവന് എപനോ ആ മനുഷ്യന് എനിക്കു പ്രിയനാ 
त 

കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) മാനാവമാനയോഃം-പൃജയിലും പരിഭവത്തിങ്കലും. യേനകേ 
6 റി റി] ॥ ൮ © <) 0 0 

09.410 സന്തുഷ്ടഃ-ശരിരത്തെ നിലനിത്തുവാ൯വേണ്ടിമാത്രം വല്പതുംകൊണ്ടു സ 
1] 

ന്തോഷിക്കുന്നപ൯. മഹാഭാരതത്തില് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു 

“യേനകേനചിദാച്ഛന്നോ യേനകേനചിദാശതഃ 
2 2 (~ 2 2 1) [2 29 യത്രക്വചനശായ്യി സ്യാത്തം ദേവാ ബ്രാഹ്മണം വിഭുഃ 

# | ध റൂ 0 
അത്ഥം__എന്തെങ്കിലും ഉടുത്ത് , എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ച് + എഏവിടെയെ 

കിലും ഉറങ്ങി. കാലക്ഷേപംചെയ്യുന്നപനാണ് ബ്രാഹ്മണന് എന്നു ദേവന്മാർ 

പറയുന്നു. 

അനികേതഃ-.നിയതമായ വാസസ്ഥാനമില്ലാത്തവ൯. ഇതിന്നു പ്രമാ 

യി ८ 2 ിങ്ങിഒ സ് മൃതി ിരമതീി ണമായി: “അനാഗാരടാ എന്നിങ്ങിനെ പേറൊരു സ് മൃതി. സ്ഥിരമതിഃ-പരമാ 

ത്ഥവസ്തുവിഷയമായ മതിയോടുക്ൂടിയവ൯. 
അക്ഷരോപാസകന്മാരായും സകല ഇച്ചുകളേയും നിവത്ത്പ്പിച്ചുവരായും പരമാത്ഥജ്ഞാന 

ത്ത് റി റ] {} ;) റി ८ 0 ५ തറ ४, റ ത്തില് നിഷ്ടയുള്ളവരായുമിരിക്കുന്ന സന്യാസികളുടെ “അദ്ധേഷ്ഠാ സവ്വഭൂ.മാനാം? (അ. ൧൨. ഗ്രോ. 

൧൩) എന്നു മുതല്ക്ക്” പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ധമ്മങ്ങളെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു 

൨0. യേ തു ധമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പയ്യുപാസതേ 

29099 മല്പരമാ ഭക്താസ്േതിവ മേ പ്രിയാഃ. 

ഗ് 

യഥോക്തം-മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള, ഇദം-:ഈ, ധമ്മ്യാമുതം25ശാസ്്രാവിരോധ 

മായ മോക്ഷസാധനത്തെ, ശ്രദ്ധാനാഃടശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരായും, 22 3102084 6500 09 

[ശ_സ] 1 വിപരിതഭാവനയെ ജനിപ്പ്ിക്കന്നതായ മാനാവമാനാദികളെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴ്ചം “സ്വ 

മിദമഹം ച @>)6 9 ०0312 എന്നിങ്ങിനെ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിക്കിലും ബ്രഹ്മാകാരതാപന്നമാ 

യിരിക്കുന്ന ഏകവൃത്തികൊണ്ടു നിശ്ചലമായ ചിത്തചൃത്തിയോടുകൂടിയവ൯__സ്ഥിരപ്ര. 

ജ്ഞന് എന്നത്ഥം 

# (ആ) ന കഡ്യ്യാം നോദകേ സംഗോ ന ചൈലേ ന ത്രിപുഷ്ടരരേ 

നാഗാരേ നാസനേ നാന്നേ യസ) വൈ മേക്ഷവിത്തു സഃ. 

2 മുമു ക്ഷുത്വധമ്മംകൊണ്ട്' പ്രാപ്യയമായിട്ടുള്ളതു ५००४] ०. 

3 മുക്തിക്കു പരമസാധനമായിരിക്കുന്ന ഇതിനെ അവശ്യം അനുഷ്ണിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള 
മു റി # 

0.1}८2.104\€@००5< 1००1९. 
ര റി റി ५ ९१ റി ¶ 

। നിവ്വിശേഷമായും പരബ്രഹ്മമായുമിരിക്കുന്ന ഞാ൯ത്ന്നെയാണ് നിരതിശയമായ ९०० ल् 
1 

വ്യസ്ഥാനം എന്നു വിചാരിക്കുന്നവര്. 
ഠ് 

48 # 



൦” 

८५८) 
(12 6) ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

തന്നെയാണ് പരമമായ ഗതി എന്നു വിചാരിക്കുന്നവരായും, യേ തു-എവര്, പയ്യുപാസ 

തേംഅനുഷ്ടിക്കുന്നവോ, തേ ഭക്താഃ-ആ ഭക്തന്മാര്, മേ-എനിക്ക്, അതീവ പ്രിയാഃ-ഏ 

०००१० പ്രിയന്മാരാകുന്നു. 

മേല്വിപരിക്കപ്പെട്ട ധമ്മ്യമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷസാധനത്തെ യാതൊ 

രവര്, ശ്രഭധയോടുകൂടിയവരും ഞാ൯തന്നെയാണ് പരമമായ ഗതിയെന്നു 04) 

ചാരിക്കുന്നവരുമായി, അനുഷ്ടിക്കുന്നുപോ ആ ഭക്തന്മാര് എനിക്ക് ഏററവും 

പ്രിയന്മാരാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യേടയാതൊരു സന്മ്യാസികറം; യഥോക്തം ഇദം ധമ്മ്യാമൂതം-- 

ധമ്മ്യമായ (ധമ്മത്തിരനിന്നു ചലിക്കാത്തതായ) മുമ്പറയപ്പെട്ട “അദ്വേഷ്ടാ സ 

43090202 എന്നു തുടങ്ങിയ മോക്ഷസാധനങ്ങളെ; യേതു പയ്യപാസതേ-എ 

०10020१} 58026019} (എങ്ങിനെയുള്ളവരായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെന്നു പറയു 

൬൯) ശ്രഭദ്ധധാനാഃ (സന്തഃ)-ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരായി$ഃ മല്പരമാഃ-അക്ഷരാ 

ത്മാവായ ഞാ൯തന്നെയാണ് നീരതിശയമായ ഗതി എന്നു വിചാരിക്കുന്നവരാ 

യി ഭക്താട_ഉത്തമമായും പരമാത്ഥജ്ഞാനലക്ഷണമാഷ്ുമിരിക്കുന്ന ഭക്തിയെ 

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നപരായി (ഉ.പാസിക്കുന്നുവോ); തേ അതിവ മേ പ്രിയാഃ-അ 

ങ്ങിനെയുള്ള വര് എനിക്ക് ഏററവും പ്രിയന്മാരാകുന്നു. “പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനി 

നോത്യൃത്ഥം? (അ. ഒ. ശ്ലോ. ൧൭) എന്നു മുന്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടള്ളതിനെ ഇവിടെ 

ഭേക്താസനതീവ മേ പ്രിയാഃ? എന്നിങ്ങിനെ പ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉ.പസംഹരിച്ചു. 

മുമ്പറയപ്പെട്ട ധമ്മ്യമായ മോക്ഷസാധനത്തെ ഒരുവന് അനുഷ്തിക്കുന്ന 

തുകൊണ്ട് അപന് ഭഗവാനായും വിഷ്ണുവായും പരമേശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന എ 

നിക്ക്" അത്യന്തം പ്രിയനാകുന്നുവെന്നതു ഹേതുവായിട്ടു വിഷ്ണുവിന്െറ പരമപദ 

ത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ഛുയുള്ള മോക്ഷേഛ് ശു 2209 1202969. 19 ധമ്മ്യമായ മോക്ഷദസാ 

ധനത്തെ പ്രയതപ്പെട്ട്' അനുഷ്ടരിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു പാക്യാത്ഥം. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 

യോഗശാസ്രരര ശ്രികൃഷ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

ഭക്തിയോഗോ നാമ 

ദ്വാദശോധ്യായഃ 

ഭക്തിയോഗമെന്ന പന്ത്രണ്ടാമധ്യഠായം 

സ്വമാാവം. 
ത്ത 



५ (४ 

പത മുന്നാമധ്യായം 

(ശം. ഭാ) ഏഴാമധ്യായത്തില് ഈശ്വരനെറ രണ്ടുവിധപ്രകൃതികളെപ്പു 
00) സ്മചിപ്പിച്ച. അവയില് ഒന്നു ത്രിഗുണാത്മികയാഷ്യം എട്ടാക്കി വിഭാഗീക്ക 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും., സംസാരത്ത।ന്നു ഹേതുവാകയാല് അപര എന്ന പേരോടു 
കൂടിയതായയമിരിക്കുന്നു. പര എന്ന പേരോടുകൂടിയ മറേറതു ജീപനാഷ്ം ക്ഷേത്ര 
ഇഞലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതായും ഈശ്വരസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതായുമീരിക്കുന്നു. 

ഈ രണ്ടു പ്രകൃതികളെക്കൊണ്ട് ഈശ്വരന് ജഗത്തി നെറ ഉ ല്പത്തിസ്ഥിതില 
യങ്ങറാക്കു ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ ക്കോത്രം (ത്രഗുണാത്മികയായ പ്ര 
കൃതി), ക്ഷേത്രജ്ഞന് (ജീവന്), എന്നീ രണ്ടു പ്രകൃതികളുടെ നിരൂപണദ്വാരേ 
ണ അവയോടു (പരാപരപ്രകൃതികളോട്ട) കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെറ തത്ത്വ 
ത്തെ നിണ്ണയിക്കുന്നതിന്ന് ഈ ക്കേത്രാധ്യായമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഇതിന്നു മുമ്പിലത്തെ (൧൨. ൦) അധ്യായത്തല് 4 അദ്വേഷ്ടാ സവഭ 
താനാം? (അ. ൧൨. 69. ൧൩) എന്ന ദ്ര്രോകം മുതല് ആധ്യായാവസാനംവരെ 

>) 7 ന ८ (> ध തത്ത്വജ്ഞാനി കളായ സന്യാസികളുടെ നി്_അവര് എപ്രകാരമാണ്” ഇ൪ 
ക്കേണ്ടത് എന്നത് __പിപരി ക്കപ്പെട്ട. എന്നാല് എപ്രകാരമുള്ള തത്ത്വജ്ഞാ 
നംകൊണ്ടാണ് അവര. മുന്വറഞ്ഞ ധമ്മാചരണംനിമിത്തം ഭഗവാനു പ്രിയന്മാ 
രായി ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ വിശദമാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയു 
മാണ് ഈ അധ്യായമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നത്. 

ത്രിഗുണാത്മികയയ പ്രകൃതി കയ്യും (ദേഹം), കരണം (ഇന്ദ്രിയങ്ങം), വിഷയം, എന്നിങ്ങി 
നെ പലവിധമായി പരിണമിക്കുന്നു (ജീവസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന) പുരുഷന്നു ഭോഗാനുഭവത്തിന്നും, 
മോക്ഷപ്രാഫ്ജിക്കും, വേണ്ടി ആ പ്രകൃതിതന്നെ ദേഹേന്ദ്രിയാദ്യാകാരങ്ങളായി ഭവിച്ചു” എല്ലാം യോജി 

© റ] ;] {] ९ 72) 3 2 ഒരു സംഘാത്[കൂട്ടുമായി നില്ലൂന്നു അങ്ങിനെയുള്ള സംഘാതമാണ്” നമ്മുടെ ശരീരം. ത്ര 
ങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെപ്പുററി ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. ഇദം ശരിരം കൌന്തേയ ക്ഷോത്രമിത്യഭിധിയതേ 

ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്ധി. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ കൌന്തേയടഅല്പയോ കുന്തീപുതൃ, ഇദം ശരീരം-(ഭോഗത്തിന്ന് ആശ്രയമാ 
യിരിക്കുന്ന) ഈ ശരീരം, ക്ഷേത്രം ഇതിടക്ഷേത്രമെന്ന്, അഭിധിയതേടപറയപ്പെടുന്നു. ഏ 
തത്ംഈ ക്ഷേത്രത്തെ, യഃ-എവന്ം, വേത്തി-അറിയുന്നുവോ (ഞാന്, എന്െറ എന്നിങ്ങ! 
നെ വിചാരിക്കുന്നുവോ), തം- അവനെ, ക്ഷേത്രജ്ഞ? ഇതിടക്ഷേതരജ്ഞനെന്ന്', തദ്വിടഃ-- 
അവയെ (ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ വേര്തിരിച്ച) അറിഞ്ഞ ട്ടള്ളവര്, പ്രാഹുഃടേപറയുന്നു 

അല്പയോ കുന്തീപുത്ര, ഭോഗായതനമായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ക്ഷേത്ര 
മെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ എപന് അറിയുന്നുവോ അവനെ 
ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്ന് അവയെ (ചപേരര്തിരി ച്ച) അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് ^ 10९62012. 



५५4. ॥ 

02607 ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ശം_൫0) “ഇദംശബ്ദും സവ്വനാമമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അതു ശരീരത്തെ വിശേഷിപ്പ്റിക്കുന്നു. 

ക്ഷേത്രം__ഉ പ്ര്പങ്ങളില്നിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടന്നതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രമെ 

ന്ന പറയപ്പെടുന്നു; അല്ലെങ്കില്, നാശമുള്ളതിനാല് ക്ഷേത്രം; അല്ലെങ്കില്, അ 

പക്ഷയമുള്ള താകയാൽ ക്ഷേത്രം; അല്ലെങ്കില്, ഒരു വിളൂളമിപോലെ കമ്മഫല 

630० അതില്നിന്നുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടു ക്ഷേത്രം. ഇതി-എന്നിങ്ങിനെ (ക്ഷേ 

ത്രമെന്നിങ്ങിനെ!; അഭിധിയതേ-പറയപ്പെടുന്നു. ഏതല്. യഃ വേത്തി....തദ്വിദഃ 

_ശരിരമായിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ആപാദകൃഡം ആര് തനെറ ജ്ഞാന 

ത്തിന്ന വിഷയമാക്കുന്ന പോ __സ്വാഭാവികമായിട്ടോ., ഉ പദേശത്താലോ ഉള്ള 

ജ്ഞാനംകൊണ്ട്” ആര് അതിനെ (ക്ഷേത്രത്തെ) തന്നില്നിന്നു ഭിന്നമായി അ 
റിയുന്നുവോ__അങ്ങിനെ അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നിപ്രകാരം (ഇതി 

എന്നിപ്രകാരം) ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ പേര്തിരിച്ചുറിഞ്ഞിട്ടളളവര് പ 
റയുന്നു. 

[ശ_സ്വ 6००९०७५ ध 9०2० 100@.1.23; 19690116 990नार्' ഈശ 16000190 026९9) അവശ്യം 

ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി മന്ദപ്രജ്ഞന്മാരും അതിമന്ദപ്രജ്ഞന്മാരും അതൃന്തമന്ദ 

പ്രജ്ഞന്മാരുമായവക്കുള്ള ഉപാസനാഭേദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, അപ്രകാരം ഈശ്വരോപാസ്തി 

കൊണ്ടു പരിശൃദ്ധാത്മാക്കളായവര് വിദേഹമുക്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അക്ഷരോപാസനയെ അവശ്യം 

ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, വേണ്ടി ശ്രവണാദികംക്കു” ഉത്തരോത്തരം ഉല്കൂൃഷ്ടത്വ 

ത്തെ പ്രതിപാടിച്ചു. എന്നാല് ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വവിജ്ഞാനംകൊണ്ട്' അനാത്മബന്ധത്തില്നിന്നു 

മോചിച്ചിട്ടുള്ളവരും, ജീവന്മുക്തന്മാരും അദ്ദേഷ്ട് ജൂത്വാദികമായ ലക്ഷണത്തെ സാധിക്കുന്നവരുമായ 

ബ്രഹ്മപിത്തുക്കം ആ സാധനത്തെത്തന്നെ അനുഷ്ണിക്കേണ്ടതാണെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. ഇനിം, മോ 

ക്ഷത്തെത്തന്നെ ഇകച്ചിക്കുന്ന ജിജ്ഞാസുവിന്ന്' എപ്രകാരമാണ് ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വവിജ്ഞാനമുണ്ടാകു 

സത് __ ബ്രമ്മം എന്നുവെച്ചു: ലെന്ത് __ആത്മാ ആര __അനാത്മാ എന്ത _ _ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബ 

ന്ധമേത് _അതു ജ്ഞാനംകൊണ്ടെങ്ങിനെ നിവത്തിക്കുന്നു__ജ്ഞാനമെന്നുവെച്ചാലെന്ത് __ജീവന്മു 

ക്തി എവ്രകാരമാകുന്നു__എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശങ്കകഠംക്കു സമാധാനമായി പതിമുന്നാമധ്യറയമാരംഭി 

ക്കപ്പെടുന്നു. അതില്, അനാത്മാത്മശബ്ദാത്ഥങ്ങളായ പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരെ__അതായത്ം ക്ഷേത്ര 

ക്ഷേത്ൃരജ്ഞന്മാരെ_പേര്തിരിക്കുന്നു; വേര്തിരിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്ര ജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്ന് ബ്ര. 

മത്തോട്” ഏകത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് (ഒരിക്കല്) പേര്തിരിക്കപ്പെട്ടവെങ്കി 

ലും അവ രണ്ടും വിപരീതലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണ് എന്ന ഇ്ഞാനമുറയ്മ്യന്നതിന്നുലവേണ്ടി അവ 

യെ പിന്നേയും പിന്നേയും വേര്തിരിച്ചുകാണിക്കുന്നു; പ്രകൃതിയാണ് ബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും 

ആത്മാവിന്ന് അധ്ധ്യാസം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ബന്ധമെന്നും ബോധഗിപ്പിക്കുന്നു; ആത്മാവിനെറ അടദ്ധി 

തീയത്വവും പതിമുന്നാമധ്യായത്തില് നല്ലവണ്ണം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടു ന്നു. അവയില് ആദ്യംതന്നെ 

ക്ഷേത്രത്തില്നിന്ന്” ക്ഷേതൃരജ്ഞനെ വേര്തിരിച്ചിട്ട് പിപിക്തമായിരിക്കന്ന ആത്മാവിന്നു ബ്രഹ്മത്തോ 

< ഏകത്വത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് പറയുന്നു_ ഇദം ശരീരമിതി. 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാ൪ ഇപ്രകാരം വണ്ണിക്കപ്പെട്ട. എന്നാല് അവയെപ്പ്ുററി അറിയേണ്ടതാ 

യിട്ട് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ള? അല്ല, കേട്ടാലും 

൨. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സവക്ഷേത്രേഷ്ു ഭാരത 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരജ്ഞാനം യത്തല് ജ്ഞാനം മതം മമ. 
[4 നന്നെന്നു 

१ $} } 

क# (ആ) ആത്മാ, ദ്രഷ്ലാവാകയാല് ദൃശ്ൃമായിരിക്കുന്ന ദേഹാടിയില് നിന്നന്യമാണ് എന്നു. 

നിദ്ദേശിക്കുന്നതിന്നാണ് “ഇദം? ശബ്ദം. 



५१८४ 
൧൩൦ അധ്യായം ൩൭൭9൭ 

ഹേ ഭാരത--രല്പയോ ഭരതവംശജ, സവ്വക്ഷേത്രേഷു-സകലക്ഷേത്രങ്ങളിലും, മാം 

൧ അപിംഎന്നെത്തന്നെ, ക്ഷേത്രണഞം-ക്ഷേത്രജ്ഞനായി, വിദ്ധിട-അറിഞ്ഞാലും. ക്ഷേ 

തൃക്ഷേത്രജ്ഞയോടടദേഹം ആത്മാ ഇവയുടെ, യല് ജ്ഞാനംട(വൈലക്ഷണ്ടേനയുള്ളൂു വി 

വേകജ്ഞാനമേതോ, തല്--അതുതന്നെയാണ്, ജ്ഞാനം (ഇത്ി)ട(മോക്ഷഹേതുവാകയാല്) 

ഇഞാനം എന്ന”, മമ-എനന്െറം മതം--നിശ്ചയം. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, സകലക്ഷേത്രങ്ങളിലും എന്നെത്തന്നെ ക്ഷേത്രേ 

ജ്ഞനായി അറിഞ്ഞാലും. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ വിവേകജ്ഞാനമേതോ 

അതുതന്നെയാണ് (മോക്ഷഹേതുവാകയാല് സാക്ഷാല്) ജ്ഞാനം എന്നാണ് 

എന്െറ നിശ്ചയം. (മറവുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം, ബന്ധഹേതുവാകയാരു്, വൃഥാ 

പാണ്ഡിത്യമാണ് എന്നത്ഥം. ഇതിന്നു പ്രമാണം__:തല് കമ്മ യന്ന ബന്ധാ 

യ സാ വിദ്യാ യാ ച മുക്തയേ. ആയാസായാപരം കമ്മ വിദ്യാന്യാ ശില്പനൈ 

06907}. 

(ശം_ഭ) മുന്പറയപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന് 

പരമേശ്വരനായും അസംസാരിയായുമിരിക്കുന്ന ഞാ൯തന്നെയാണ്” എന്നറി 

ഞ്ഞാലും_സവ്ൃക്ഷേത്രങ്ങള്കിലുമേകനായും. ബ്രഹ്മാ മുതല് തൃണംവരെയുള്ള ആ 

നേകക്ഷേത്രോപാധികളാല് പ്രവിഭക്തമായും (ഭിന്നഭിന്നമെന്നപോലെ തോന്ന 

പ്പെടുന്നതായും) ഇരിക്കുന ക്ഷേത്രജ്ഞന് പരമാത്ഥത്തില് യാതൊരുപാധിഭേദ 

വുമില്ലാത്തവനാണെന്നും, സല് (ഉണ്ട് ), അസല് (ഇല്ല), എന്നും മറവുമുള്ള 

ശബ്ദുപ്രത്യയങ്ങറാക്ക് അഗോചരമായിട്ടുള്ളപനാണെന്നും, അറിഞ്ഞാലും എ 
ന്നഭിപ്രായം. ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രജ്ഞന്, ഈശ്വരന്, ഈ മൂന്നിനേറയും യഥാ 

ത്ഥജ്ഞാനമൊ ഴിച്ചു ജ്ഞാതവ്യമായിട്ട' അന്യവസ്തരവില്ലാത്തതിനാല് അറിയ 

പ്പെടേണ്ടവയായ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ യാതൊരു ജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ്” വി 

ഷയികരിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് സമ്ൃഗ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഈശ്വരനാഷ്ും 

വിഷ്ണ്ുവായുമിരി ക്കുന്ന എന്െറ അഭിപ്രായം. 

പുവ്യപക്ഷം__എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും (അന്തയ്യാമിയായി) ഈശ്വര൯ 

ഒരാളേ ഉ ഒളവെന്നും, സകലഭോഗങ്ങളേയുമനുഭവിക്കുന്നതിന്ന്” അദ്ദേഹമൊഴി 

ച്ചു വേറെ (ജീപാത്മാക്കഠം) ആരുമില്ല എന്നും വരികില്, ഒന്നുകില് ഈശ്വര൯ 

സംസാരിയാണെന്നു സാധിക്കണം; അല്ലെങ്കില്, ഈശ്വരന് കൂടാതെ സംസാ 

രി പേറെയില്ലാത്തതിനാല് സംസാരമേയില്ലെന്നു വരണം. ഇതു രണ്ടും സ്വി 

കാരയോധ്യമല്ല. എന്തെന്നാല്. (അങ്ങിനെ സാധിക്കുന്നതായാല്) ബന്ധമോ 

ക്ഷങ്ങളേയും തല്കാരണങ്ങളേയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്രുങ്ങളെക്കൊണ്ടു യാ 

തൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നു കല്ലിക്കേണ്ടിപരും. എന്നുതന്നെയുമല്ല, പ്രത്യ 

ക്ഷാദിപ്രമാണങ്ങറംക്കും അതു വിരോധമാകുന്നു. സുഖദുഃഖങ്ങറം തല്കാരണ 
ങ്ങറം എന്നി ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ സംസാരം പ്രത്യക്ഷത്തില് നമുക്ക്” അനു 

ഭവസിദ്ധമാകുന്നു. ജഗത്തു പലവിധമായിരിക്കുന്നുവെന്ന ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ധ 
മ്മാധമ്മംനിമിത്തമായിരിക്കുന്ന സംസാരം അനുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. 



५९१ । 
മ്പപ്ചെ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

അങ്ങിനെയിരിക്കെ, ഈശ്വരനും ആത്മാവുമൊന്നാണെന്നു സാധിക്കുന്നു വെ 
ളി 

കിത ഇതെല്ലാം അസാധുവായി ഭവിക്കുന്നു. 

സമാധാനം__ അങ്ങിനെ പറവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, അതു 

ഇഞാനത്തിനേറയും അജ്ഞാനത്തിനേറയും ഭേദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാ 

ധിക്കപ്പ്െടാവുന്നതാണ്. ഇതിന്നു ശ്രുതിപാക്യം__*രൂരമേതേ വിപരിതേ വീ 

० ചി അവിദ്യാ യാ ച വിദ്യാവിദ്യ എന്നതും അവിദ്യ എന്നതും അത്യന്തവി 

2812598 ० ഭിന്നഫലങ്ങളോടുകൂടിയവയുമാകുന്നു” (കഠോപനിഷത്ത് ൨. @.). 

ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും തമ്മില് (സ്വരൂപംകൊന്ടുമാത്രമല്ല) ഫലംകൊണ്ടും 

വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് (ആ ഉപനിഷത്തില്തന്നെ) നിദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു.” എ 013} 

69025) ९0711908 _ . (ശ്രേയശ്ച പ്രേയശ്ച.) ജ്ഞാനത്തിനെറ വിദ്യാവിഷയമായ ०.6 
ലം ശ്രേയസ്സും (=2 ല്കൃഷ്ടസുഖവും), അജ്ഞാനത്തിനെറ അവ്।ദ്യാവിഷയമാ 

യ ഫലം പ്രേയസ്സ്ം (-അധമസുഖവും) ആകുന്നു. ഇതിനെ അനുസഭരിച്ചുത 

ന്നെ വ്യാസമഹഷി ദ്വ്വാവിമാവഥ പന്ഥാനൌംഎന്നാല് 9१ രണ്ടു മാഗ്ഗ്ങളാ 

ണള്ളത്? (മ. ഭാ. മോക്ഷധമ്മം ൪൧. ൬) എന്നും, “ഇമെൌ ദ്വാഃവവ പന്ഥാ 

നൌ.ഈ രണ്ടു മാഗ്ഗുങ്ങറം മാത്രമേയുള്ള? എന്നും, പറയുന്നു. ഇ പിടേഷും (ഗി 

തയിലും) രണ്ടു നിഷ്ടകളാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന്നും പുറമേ, അപി 

ദ്യയെ തല്കായ്യൂസഹ।തം വിദ്യകൊണ്ടു നശിപ്പ്ിക്കേണ്ടതാണെന്നു ശ്രുതിസ് മു 

തിയയക്തികളില്നിന്നു നാം പഠിക്കുന്നു. താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്രുതീകഠം ഇതി 
ന്നു. പ്രമാണമാകുനു. “ഇഹ ചേദവേദിദഥ സത്യമസ്തി ന ചേടിഹാവേടിന്മഹ 
ത। വിനഷ്ടിഃ_.ഈ ലോകത്തില്വെച്ചുതന്നെ ഒരുവന് (ആത്മാവിനെ മു൯പറയ 

പ്പെട്ടപ്രകാര൦) അറിഷ്ടന്നുലെങ്കില് (ഞാന് ബ്രഹ്മമ;ണെന്നറിയുന്നുവെങ്കില്) അ 

വ൯ (ഈ ജന്മത്തില്തന്നെ) പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു”. (അപനെറ 

ജ൯ം സഫലമാകന്നുവെന്നത്ഥം.) ഒരുവന് ജിവിച്ചിരിക്കുമ്വോഠംതന്നെ (ആ 

ത്മാവിനെ) അറിയുന്നില്ല എങ്കില് അവന്നു മഹത്തായ ന്ധശം സംഭവിക്കുന്നു. 

(അപന് ദീഗ്ലകാലം നിലനിലൂുന്നതായ സ൩ംസാരഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു). 1 

2 &0 വം വിദ്വാനമൂുത ഇഹ ഭവത। നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യതേയനായ-പരമാത്മാ 

വിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ൯ (സാക്ഷാല് കരിച്ചിട്ടള്ളവന്?) ഈ ജന്മത്തില്തന്നെ 

2 ണാഹിതനായി ഭവിക്കുന്നു. (ജനനമരണങ്ങളുില്നിന്നു മോചിക്കുന്നു). മോ 

കീ(അമുതത്വ)പ്രാഫ്തിക്ക്' (മു൯പറയപ്പെട്ട പരമാത്മസാക്ഷാല്കാരമൊഴിച്ചു) 
വേരാ മാഗ്ഗമില്പ. < ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിദ്വാന് ന ബിഭേത്വ കുതശ്ചനം 

1 २2०0 ചേദവേട് ദഥ സത്യമസ്ത! ന ചേടിഹാവേടിന്മഹ.മീ വിനഷ്ടിഃ. ഭൂതേഷു ഭൂതേഷു 

വിചി യ്യ ധ് ര പ്രേത്യാസ്മാല്ലോകാടദമൃതാ ഭവന്തി (കേനോപനിഷത്ത് ൨. ൫). 

# ധാതാ പുരസ്താദ്യമുദാജഹാര ശക്രഃ പ്രവിദ്വാന് പ്രദിശശ്ചതസ്രഃ. തമേവം വിദ്വാന് അ 

മു൭ ഇഹ ഭവ.മി. നാന്യഭ പന്ഥാ അയനായ വിദ്യതേ (പുരുഷസൂക്തം). ഇവിടെ *തം? എന്നുള്ള 

തിന്നു വിരാഠംപുരുഷന് എന്നാണ് സായണാചായ്യുര് അത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 



(൨ 
൧൩൧൦ തരധ്യായം ൩൨൯ 

ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ അറിയുന്നവന് (അനുഭവിക്കുന്നവന്) ഒന്നിനേയും ഭയപ്പെടു 

ന്നില്ല (തൈത്തിരിയോപനിഷത്ത് ൨. ൪) എന്നാല് അവിദ്വാന്നാകട്ടേ ८७2 

(16 തസ്യ ഭയം ഭവതി_.എന്നാല് അവന്ന (സംസാര) ഭയമുണ്ടാകുന്നു?. (തൈ 

ത്തിരീയം ൨.9.) 4 അവിദ്യായാമന്തരേ വത്തമാനാഃ-അവിദ്യയുടെ 2, ൃത്തിലിരി 

ക്കുന്നവര്....കുരുടനെ കുരുടന് വഴികാണിക്കുന്നതുപോലെ വഴിതെററി (സംസാ 

ത്തില്) കിടന്നുഴലുന്നു? (കഠോപനിഷത്ത് ൨. ൫). ബ്രഹ്മ പേട ബ്രഹ്മൈവ 

8015} = ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുനവന് ബ്രഹ്മംതന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു? (മുണ്ഡകോ 

പനിഷത്ത് ൩. ൨. ൯). :അന്യോസാവന്നയ്യേ ാഹമസ്മിതി ന സ വേദ യഥാ 

८५.1८2) 6९01 സ ദേവാനാം-യാതൊരുവ൯ “അദ്ദേഹം വേറെ. ഞാന് വേറെ എ 

ന്ന ഭേദബുദ്ധിയോടുകൂടി! അന്യദേപനെ ഭജിക്കുന്നവോ അവന് (പരമാത്ഥത 

ത്ത്വത്തെ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള വനെ ദേവന്മാര് പശുവിനെപ്പയോലെ 

വിചാരിക്കുന്നു.? (ബ്ലഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ൧. ൪. ൧0) ആത്മാവിനെ അ 

റിയുന്നപന് “സ ഇദം സവ്യം ഭപതിംഅപ൯ ഇതെല്ലാമായി ഭപിക്കുന്നു? (ബ്ബ. 

ഉ.. ൧. ര്. ൧൧0). ०९७9 ചമ്മവല്.-.ആകാശത്തെ തോലുപോലെ തെറക്കുക എ 

ന്നത് എപ്രകാരമോ (എത്ര അസാധ്യമോ) അതുപോലെ (അസാധ്യം) ആകു 

ന്ന പരമാത്മസാക്കാല്കാരംകൂടാതെ സംസാരബന്ധത്തില്നീിന്ന് ഒരുവ൯ 

മുക്തനാവു രമന്നതും.? (ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്ത് ൬. ൨൦) ഇങ്ങിനെ (വീ 

ദ്യയൂടേയും അവിദ്ദയയുടേയും ഫലഭേദത്തെ കാണിക്കുന്നതായ) ശ്രുതിപാക്യങ്ങഥം 

ഇനിഷും അനേകം കാണിക്കാവുന്നതാണ്. (ഗീതയില്തന്നെ ^10 भ्ठ) < 88.) 

:അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃാ (അ. @. ശ്ലോ. ൧൫ 

८2696) ०001 തൈജ്ജിതഃ സഗ്ഗോ യേഷാം സാമ്മ്യേ സ്ഥിതം 0 0982 (ത. ൫. {द०. 

൧൯) “സമം പശ്യ൯ ഹി സവ്ൃത്ര” (അ. ൧൩. ദ്രോ. ൨൮), എന്നിങ്ങിനെയു 

കൂള സ്മൂതിവാക്യങ്ങളു മസംഖ്യമുണ്ട്. ന്യായംകൊണ്ടും ഇതിനെത്തന്നെ സാ 

ധിക്കാവുസതാണ്. സേഘ്വ്യാ൯ കുശാഗ്രാണി തഥോദപാനം ജ്ഞാത്വാ മനു 

ഷ്യാഃ പരിപജ്ജയന്തി. അജ്ഞാനതസ്തത്ര പതന്തി കേചില് ജ്ഞാനേ ഫലം 

പശ്യ യഥാ വിശിഷ്ടം-സപ്പങ്ങറം, മുള്ള, കിണറുകറം എന്നിപയെ മനുഷ്യര് 

അറിഞ്ഞ്” ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല് അവയെ അറിയാഞ്ഞ ടട ചിലര് അവ 

യില് ചെന്നു ചാടുന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാനഫലം എത്ര മഹത്തായിട്ടുള്ളതാ 

ണെനനറിഞ്ഞാലും.? (മ. ഭാ. മോക്ഷധമ്മം ൨൦0൧. ൧൭. 

ഫഞ്ങിനെ ദേഹാദികജില് ആത്മബുദ്ധിയുള്ള അവിദ്വാ൯ രാഗദ്വേഷ 

ഞ്ങളാല് പ്രേരിതനായിട്ട് ധമ്മാധമ്മങ്ങളെ. ചെയ്തു ജനിക്കുകയും മരക്കുകഷും 
ചെയ്യുന്നുവെന്നും, എന്നാല് ദേഹാദീയില്നിന്നു ഭിന്നമാണ് ആത്മാ എന്നു 

കാണുന്നവര് രാഗദ്വേഷാദികളെ ഉപേക്ഷിക്കുകനിമിത്തം ധമ്മാധമ്മപ്രപൃത്തി 

കളില്നിന്നു വിരമിക്കുകയാല് മോചിക്കപ്പെടുന്നവെന്നും., നാം അറിയുന്നു. ഈ 

സിദ്ധാന്തത്തെ യുക്തികൊണ്ടു ഖണ്ഡിപ്പാ൯ ആക്കും കഴിയുന്നതല്ല. അങ്ങിനെ 
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യിരിക്കെ, അവിദ്ദഹേതുവായിട്ട' ആത്മാവിന്നു ദേഹാദിയില് ആത്മത്വം കല്ലി 
ക്കുന്നതൃപോലെ (ആത്മാവിന്നു ദേഹാദിയോട്ട താഭാത്മ്യം കല്ലിക്കുന്നതുപോലെ?) 

ഈശ്വര൯തന്നെയായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്നും അവിദ്യയാല് നിമ്മ്ക്കപ്പെട്ട, 
ഉ പാധിഭേദം ഹേതുവായിട്ടു സംസാരിത്വം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു (ഇരുട്ട 
ത്ത) ഒരു തൂണ് കണ്ടിട്ട പുരുഷനാണെന്നന്ധാളിക്കുന്നതുപോലെ സവജിചി 
കറ്റാക്കും ദേഹാദികങള്കായ അനാത്മവസ്തുക്കളിര അവപിദ്യനിമിത്തം നി.്ചിതമാ 
യ ആത്മഭാവമുണ്ടാകുന്നു ചെന്നതു പ്രസിദ്ധമാണ ല്ലാ. എന്നാല് (അപ്രകാരം 
രതുണിനെ കണ്ടിട്ട പുരുഷ നാണെന്നന്ധാജിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ) പുരുഷധമ്മം തു 
ണിലാകട്ടെ തൂണ്ടിനെറ ധമ്മം പുരുഷിചാകട്ടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്രകാരം 
തന്നെ ചൈതന്യം ദേഹധമ്മമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. സുഖം ദുഃഖം മോഹം മുത 
ലായ ദേഹധമ്മങ്ങറം (പരമാത്ഥത്തില്) ചൈതന്യധ മങ്ങളായി ഭപിക്കുന്നതു 
മില്ല. എന്തെന്നാല് ആവക ദേഹധമ്മങ്ങറം, ജരാമരണങ്ങറംപോചെ., ആ 
ത്മാവില് അവിദ്യയാല് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. 

പുവ്വപക്ഷം_അങ്ങിനെയല്ല. രണ്ടു സംഗതികളും ഒരുപോലെയല്ല) എ 
ത്തെന്നാരു, തൂണും പുരുഷനും രണ്ടും ജേഞയവസ്ത്ക്കള്കാകുന്നു (ജ്ഞാതാവായ 
ആത്മാവില്നിന്നു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വയാകുന്നു). അതുകൊണ്ടോണ'” ജ്ഞാതാവ് 
അവിദ്യനിമിത്തം അവയെ, ഒന്നിനെ മറെറാന്നായി, തെറഠിധരിക്കുന്നത്. എ 
ന്നാത ജേഞയമായിരിക്കുന ദേഹവും ജ്ഞാതാവലായിരിക്കുന്ന ആത്മാവും അ 
സ്വ്യോനം (ഒന്നു മറേറതാണെന്ന് ) അതുപോലെതന്നെ തെററിധരിക്കുന്നുവെന്ന് 
(ദേഹത്തിന്നും ആത്മാവിന്നും ഇതരേതരാധ്യാസമുണ്ടെന്ന്) നിങ്ങറം പറയുന്നു. 
ഈ ദൂഷ്ടാന്തം ശരിയായില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേഹധമ്മം ജേഞയമാണെദ്മിലും 
ജ്ഞാതാവായ ആത്മാവിലും. അതുണ്ട് എന്നു വരുന്നു. 

സമാധാനം__ആ വാദം ശര ഘല്ല. എന്തെന്നാല് അങ്ങിനെയാണെ 

ജില് ആത്മാ അചേതനമാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ജേഞയമായിരിക്കുന്ന ദേ 
1 ടി ;) 

ഹാദിഡുടെ, അല്ലെങ്കില് ക്ഷേത്രത്തിനെ, സുഖം, ദുഃഖം, മോഹം. = മുത 
1) ७] റ ലായ ധമ്മങ്ങഠം ജ്ഞാതാവായ ആത്മാവിന്നുണ്ട് എന്നു സാധിക്കുന്നപക്ഷം അ 

१ 0 3 १ ऽ) റൂ വിദ്യയാല് ആരോപിതങ്ങളായിട്ട്'” ജേഞയമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്െറ 
കപ ധമ്മങ്ങറംമാത്രം ആത്മാവിന്നുണ്ട് എന്നും, ജരാമരണാദി । മറവുചില] 

ധമ്മഞ്ങറം ഇല്ലെന്നും, © ഒളതിലേക്കു പ്രത്യേകകാരണം പറയേണ്ടിവരും. എ 

01228 (പരമാത്ഥത്ത।ല്) മുന്വറയപ്പെട്ട ക്ഷേത്രധമ്മങ്ങളും ജരാമരണാദിയെ 
1 റി 

പ്പ്യോലെ ആത്മാവില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപയാകയാല് പരമാത്ഥത്തില് 
1] റി (¬> । 4] ആത്മാവിന്നില്ല എന്നത് നമുക്കനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ആവക: ദേഹാടി 

ധമ്മങ്ങറം ചിലപ്പയോഠം സ്വീകരിക്കേണ്ടവയായും ചിലപ്പോററം തള്ളിക്കളയേണ്ട 
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വയായും ഇരിക്കുനതിനാലും ०00 കാരണങ്ങളാലും അവ ആത്മധമ്മമല്ല 
എന്ന് അനുമാനിക്കാവുനനതാണ്. അതിനാല് കത്തൃത്വം ഭോകതൃത്വം മുത 
ലായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ജേഞയസ്ഥമായിരിക്കുന്ന (ദേഹാദിക്കുള്ള) സംസാ 
രം ജ്ഞാതാവായ ആത്മാവില് അവിദ്യകൊണ്ടി ആരോപിക്കപ്പെടുകമാത്രമാ 
കുന്ന. എന്നാല് അതുകൊണ്ട് (അധ്യാരോപംകൊണ്ട് ) ജ്ഞാതാവായ ആ 
ത്മാ ലവലേശം ടൃഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആകാശം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ആകാശ 
ത്തില് ചളിയുണ്ടി എന്നിങ്ങിനെ ഓരോ ധമ്മങ്ങളെ ബാലന്മാർ അജ്ഞാനം 
നിമിത്തം ആകാശത്തില് ആരോപിക്കാറുണ്ട്? എങ്കിലും ആകാശം 031०419 
800९2, }@ोठ 6) 01969} 6} 88 170. (അതുപോലെ അധ്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അനാത്മ 
ധമ്മങ്ങറംനിമിത്തം ആത്മാ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത്ഥം). അതിനാല് 
ഭഗവാനായും ക്ഷേത്രജ്ഞനായുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വര൯ സകലക്ഷേത്രങ്ങളിലുമിരി 
ക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്ന് സംസാരത്തിശെറ ഗന്ധമാത്രംപോലുമുണ്ടെ 
ന്നു ശങ്കിക്കുവാ൯ പാടുള്ളതല്ല. അവിദ്യയാല് അധ്ൃസ്തുമായ ഒരു ധമ്മംകൊ 
ണ്ട് ആക്കെങ്കിലും ഉപകാരമോ അപകാരമോ സര്ദ്ധിക്കുനതായി നാം ലോ 
കത്തിലെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. 

ദൃഷ്ടാന്തം ശരിയായില്ല എന്ന (१००७1०65) വാദവും ശരിയായി 
62. എങ്ങിനെയെന്നാല്_ അപിദ്യയാല് ആരോപിക്കപ്പെടുക എന്ന സംഗ 
തിയെ മാത്രമേ ദുഷ്ഠാന്തത്തിന്നും ദാര്ഷ്ടാന്തികത്തിന്നും സാധമ്മ്യമായി (തുല്യ 
ധമ്മമായി) എടുക്കുലാനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള. ഈ "(पर कठ) രണ്ടും ഒരുപോലെയാ 
കുന്നു. എന്നാല് ഒരു ജേഞയവസ്തുവിന്െറ ധമ്മങ്ങറം ജ്ഞാതാവില് ആരോ 
പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന (പൂവ്വപക്ഷിയുടെ) പാദം ശരിയല്ലെന്നു ജരാമരണാടി 
കളെക്കൊണ്ടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പുവ്വപക്ഷം._.അവിദ്യയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിനാല് ക്ഷേത്രജ്ഞന്നു സം 
സാരിത്വമുണ്ട്. 

സമാധാനം __അതും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് അവിദ്യ എന്നതു ത 
മസസ്സ്വഭാപത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. ആവരണാത്മകത്വം ഹേതുവായിട്ട് (ഒരു മ 
റവുപോലെയിരിക്കുന്നതിനാല്) അവിദ്യ എന്നതു താമസമായ ഒരു ഭാവനയാ 
കുന്൯__യഥാത്ഥവസ്തവിനെ വീപരിതമായി ഗ്രഹിച്പിക്കുന്നതായോ., സംശയ 
ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായേ, അല്ലെങ്കില് പരമാത്ഥത്തെ ഗ്രഹിച്പ്രിക്കാതെതന്നെ 
യിരിക്കുന്നതായോ, ഇങ്ങിനെ, ഏതു വിധമായിട്ടുളളതാണെങ്കിലും, അവിദ്യ എ 
ന്നതു തമസ്സില്നിന്നുത്ഭവിച്ചു ഒരു ബോധവിശേഷമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് 

(ആ) “ആടി? ശബ്ദത്തിന്നാണ്" ഇവിടെ മറ ക 
(ആ) “ആദി? ശബ്ദുത്തിന്നാണ്” ഇവിടെ ९20 കാരണങ്ങളാലും? എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരി 

ക്കന്നത്. മൂലത്തില് “ഹേയത്വാടുപാദേയത്വാച്ചേത്യാടി? എന്നാണ്; (-ഹേയത്വം ഉപാദേയത്വം മുത 
ലായതുകൊണ്ടും എന്നത്ഥം). ആദിശബ്ദും കൊണ്ടു ദൃശ്ൃത്വം കൊണ്ടും ജഡത്വംകൊഴ്ടെം എന്നുകൂടി ധ 
രിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സുഖടുടഖാദിക്ഷേത്രധമ്മങ്ങറം ആഗമാപായികളാകയാലും, 8५०) ००० ०९०; ജ 
ഡമാകയാലും പരമാത്ഥത്തില് ആത്മധമ്മങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 
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ध 
൩൮൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

വിവേകമാകുന്ന പ്രകാശമുണ്ടാകുമ്പോഠം അത് (തമസ്സ്റഭാവത്തോടുകൂടിയിരി 

ക്കുന്ന അവിദ്യ) ഇല്ലാതാകുന്നു. (ഇതിന്നു ദൂഷ്ടാന്തമായി) അവിദ്യയുടെ വീപരീ 

തഗ്രഹണാടി മൂന്നു പ്രകാരഭേദങ്ങഠം തിമിരാദി (നേത്ര) ദോഷങ്ങറം നിമിത്ത 

വുമുണ്ടാകുന്നതായി നാം കാണെന്നുണ്ട്. തിമിരം എന്നത് കണ്ണ്ണിന്ന്' ഒരു മൂട 

ലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗവിശേഷമാകുന്നു. അതിനാല് അതു തമസ്ധ്വഭാ 
र <] १ १ ४. വത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. 

വുവ്യപക്ഷം__എന്നാല് അവിദ്യ ഇഞാതാവിനെറ (ആത്മാവിനെറ) 

ധമ്മമാകുന്നു. 

സമാധാനം__അല്ല. എന്തെന്നാല് തിമിരാദിദോഷങ്ങഥം ചക്ഷുരി 

ര്രിയത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 

അവിദ്ദ ജ്ഞാതൃധമ്മമാണെന്നും. അവിദ്യാധമ്മമുള്ളതുകൊണ്ടു ക്ഷേ 
ത്രജ്ഞ൯ സംസാരിയാണെന്നും. അതിനാല് ക്ഷേത്രജ്ഞ൯ ഈശ്വര൯തന്നെ 

യാണ് സംസാരിയജല്ല ഫ്ഡ്ന്നു പറയുന്നതു യുക്തമല്ല എന്നും. മറവുമുള്ള നിങ്ങള 

ടെ (പുവ്വപക്ഷിയുടെ) പാദവും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, വിപരീതമായി ഗ്ര 

ഹിപ്പ്രിക്കുക മുതലായ ദോഷങ്ങാം കരണമായിരിക്കുന്ന ചക്ഷുസ്സിങ്കലാണ്' കാ 

ണപ്പെടുന്നത്. വിപരിതഗ്രഹണം മുതലായതാകട്ടേ അതിന്നു കാരണമായി 

രിക്കുന തിമിരാദിദോഷമാകട്ടേ ഗ്രഹീതാവായിരിക്കുന ആത്മാവിന്നില്ല. ക. 

4102 ചികിത്സ ചെയ്യു” തിമിരാദിദോഷത്തെ നിക്കുമ്പോറം ഗ്രഹീതാപില് 

നാം അതിനെ കാണാത്തതിനാല് അതു ഗ്രഹിതാവായ ആത്മാവിനെറ ധമ്മ 

മല്ലെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. അപ്രകാരംതനെ അഗ്രഹണം വിപരീതഗ്രഹണം 
സംശയം എന്നി പ്രത്യയങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു കര 

ണ(ഇന്്രിയുത്തിന്നാവാനേ വഴിയുള്ള. അല്ലാതെ ജ്ഞാതാവായിരിക്കുന്ന ക്ഷേ 

തൂജ്ഞന്ന് ഒരിക്കലും അവ ഉണ്ടാവാന് പാടില്ല. അതിന്നും പുറമേ, അറിയ 
പ്പെടുന്നവയാകുന്നു (സംവേദ്യങ്ങളാകുന്നു) എന്ന കാരണത്താലും അവ ജ്ഞാത്ൃ 
ധമ്മങ്ങളുല്ലെന്നു പരുന്നു. പ്രുകാശം എപ്രുകാരം ദീപത്തിനെറ ധമ്മമായിരിക്കു 
ന്നില്പയോ അതുപോലെതന്നെയാണ് ഈ സംഗതിയും. അവ അറിയപ്പെടേ 

ണ്ടവയാകുന്നു വെന്ന കാരണത്താല്തന്നെ ജ്ഞാതാവില്നിന്നു ഭിന്നമായ , രു 

കരണംകൊണ്ട് അവ അറിയപ്പെടേണ്ടവയാണെന്നു വരുന്നു. സകലകരണ 
(ഇന്ദ്രിയ)ങ്ങളില്നിന്നും ചേര്പിട്ടിരിക്കുന്ന കൈവല്യാവസ്ഥയില് ( ആത്മാവി 

ന്ന്) അവിദ്യാദിദോഷങ്ങഥം യാതൊന്നുമില്ലെന്നു സകലവാദികളും സമ്മതിക്കു 

ന്നതുമാണ്. ഉഷ്ണം അഗ്നിക്ക് എന്നതുപോലെ വിപരീതഗ്രഹണം മുതലായവ 

ആത്മാവിനെ൨__ക്ഷേത്രജ്ഞനെ൨__സ്വന്തധമ്മമാണെങ്കില് അതിന് ഒം 

രിക്കലും പേര്വാട്ടണ്ടവാ൯ പാടില്ല. അവിക്രിയനായി., ആകാശംപോലെ സ 

വ്യാപിയായ] അമൂത്തനായിരിക്കുന്ന (ആകാരരഹിതനായിരിക്കുന്നു) ആത്മാ: 

വിന്ന്” ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തരവായിട്ടു സംയോഗമോ വിയോഗമോ ഉ ണ്ടാകുനത. 



1.7 റു 

൧൩.൧൦ അധ്യായം ൩൮൩. 

ലു. അതിനാല് ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നും ഈശ്വര൯തന്നെയാണെന്നു സിദ്ധമാ 

കുന്നു. (ഇതിന്നു പ്രമാണമായി) 4 അനാദിത്വാന്നിഗ്ഗണത്വാല്? (അ. ൧൩. 

ശ്ലോ. ൩൧) എന്നു ഭഗവാനെറ വചാനവുമുണ്ട്. 

പൂവ്വപക്ഷം__സംസാരവും സംസാരിയുമില്ലെന്ന വരികില് ८००४० 

നിഫ്ണയോജനം എന്ന ദോഷമുണ്ടാകും. 

സമാധാനം ഇല്പ. എന്തെന്നാല് അത് എല്ലാവരാലും സമ്മതിക്ക 

പ്പെട്ടിട്ടള്ള താകുന്നു. സകല ആത്മപാടികളാലും സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള ഒരു 

ദോഷത്തെ പരിഹരിപ്പ്ാനുള്ള ഭാരം (ശാസ്ധ്രാനത്ഥക്യാദിചോദഭ്ൃത്തിന്നു സമാ 

ധാനം പറയുവാനുള്ള. ഭാരം) അവരില് ഒരുവന്നു മാത്രമുള്ളതല്ല. എന്നാല് എ 
ങ്ങിനെയാണ് സകല വാദികളും അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നത് ?__മുക്താത്മാക്കം 

കഴു സംസാരമാകട്ടേ സംസാരിത്വമാകട്ടേ ഇല്പ എന്നു സകല ആത്മവാദികജും 

സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും (അതുകൊണ്ട് ) ശാസ്രൂത്തിന്നു നിഷ്ണ്ുയോജന 

ത്വമെന്ന ദോഷം അവരുടെ മതങ്ങളില് ഉ ണ്ടെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 

നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും അപ്രകാരംതന്നെയാകുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞനും ഈശ്വര 

നും ഒന്നായി ഭവിക്കുമ്വോം ശാസ്രും നിഫ്റ്റയോജനമായി വന്നുകൊള്ളട്ടെ. എ 

സാല് അവിദ്യാവീഷയത്തില് അത് (ശാസ്രൂം) ഉപയോഗകരമായിരിക്കുന്നതാ 

ണ്. ദ്വൈതികളായവക്ട ബന്ധാവസ്ഥയില് മാത്രമാണ് ശസ്ര്രാദടികടെ 

ക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം, മുക്താവസ്ഥയിലല്ല.. അപ്രകാരംതനൊയാണ്' അ 

ദ്വൈത കളായ നമ്മുടെ മതവും [“ജ്ഞാനോദയത്തിന്നു മുമ്പാണ് ശാസ്ര്രാദിക 

മജെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം]. 

പൃവ്യപക്ഷം__ആത്മാവിന്നു പരമാത്ഥത്തില് ബന്ധമോക്ഷങ്ങഥം ൭. 

ണ്ട് എന്നാണ്, ദ്വൈതികളായ ഞങ്ങളെല്പാവരുടേയും മതം. അതിനാല് 

(ഞങ്ങളുടെ മതപ്രകാരം ലാസ്ത്രപത്തില്) ചിലതുപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടം, ചില 

തു സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടം, ഉണ്ട്* അതിനെ സാധിക്കുന്നതിന്ന ചില സാ 

ധയങ്ങളുമുണ്ട്. അതുഹേതുവായിട്ടു ശാസ്ര്രാദികഠം അത്ഥവത്തുക്കളായി (പ്ര 
യോജനത്തോടുകൂടിയവയായി)ത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് അദ്വൈതികറംക്കു 

ദ്വൈതംതനനെ അസത്യമാകുന്നു. ആത്മാ വിന്നു ബന്ധാവസ്ഥ അവി ദ്യ 

കൊണ്ടു തോന്നപ്പെടുന്നതല്പാതെ പരമാത്ഥത്തില് ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ 
മതം. അപ്പോം ശാസ്രൂത്തിന്നു പിഷയമില്ലാതെയാകന്നതിനാല് അവക്ട 
ശാസ്രൂംകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലാതാകുന്നു. 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, ആത്മാവിന്ന് അവ 

സ്ഥാഭേദമുണ്ടാവാ൯ (ആത്മാ പല അവസ്ഥയിലയമിരിപ്പാ൯?) പാടില്ല. ബ 

ന്ധമുക്താവസ്ഥകറം ആത്മാവിന്നു പരമാത്ഥമായിട്ടുണ്ട് എന്നു വരികില് അവ 

(ബന്ധമുക്താവസ്ഥകറഠം; ഒന്നുകില് ഒന്നിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കില് ഒന്നിനൊ 
ന്നു പിത്തുടന്നിരിക്കണം. ഒരേ വസ്തു വില്തന്നെ സ്ഥിതിയും ഗതിയും ഒരേ സ 



\॥ ഫ് 

൩൮൪ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

മയത്ത് അസാധ്യമാകുന്നുവെന്നതുപോലെ അവ അന്വ്യോന്യയവിരുദ്ധമാകയാല് 

ആത്മാവില് ഒന്തിച്ചിരിക്കുക എന്നതു സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഒന്നിനൊന്നു പി 

തുടന്നു ധില്ലൃയുകയാണെങ്കില് അവ ജന്ന കാരണത്താലുണ്ടായിയെന്നു പറയ 

ണം. അല്ലെങ്കില് ഒരു കാരണവും കൂടാതെതന്നെ ഉ.ണ്ടായിയെന്നു പറയണം. 

കാരണം കൂടാതെ ഉണ്ടായതാണെങ്കില് മോക്ഷമില്ലെന്നു വരുന്നു. ഒരു കാരണ 

ത്താലുണ്ടായതാണഞണെങ്കില് അവ ആത്മാവില് സ്വതേയില്ലാത്തതിനാല് പരമാ 

ത്ഥമായിരിപ്പാ൯ (പാസ്തചത്തിത ഉള്ള തായിരിപ്പാ൯) പാടില്ല. അപ്പ്യോം ആ 

ദ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുളള അഭിപ്രായത്തെ ഉ പേക്ഷിക്കേണ്ടിപരുന്നു. അതിന്നും പു 
റമേ, ബന്ധമുക്താവസ്ഥകളെ ० च {201000९8} സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം  ബന്ധാ 

വസ്ഥയെയാണ് ഒന്നാമതായി കല്ലരിക്കേണ്ടത്. ബന്ധാവസ്ഥ (അപ്പോം) 

അനാദിയും അന്തത്തോടുകൂടിയതുമായി ഭവിക്കുന്നു. അതു പ്രമാണത്തിന്നു വി 
രോധമാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ മോക്ഷാവസ്ഥ ആദിയോടുകൂടിയതും അന്ത 
മില്ലാത്തതും ആണെന്നും സമ്മതിക്കണം. അതും പ്രമാണത്തിന്നു വിരോധമാ 

കുന്നു. ഒരവസ്ഥയില്നിന്നു മറെറാരവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വസ്തരവിന്നു 
നിത്ൃത്വം കല്ലിപ്പാനും കഴികയില്ല. അനിതൃത്വഭോഷത്തെ പരിഹരിപ്പാ൯ 

വേണ്ട ആത്മാവില് ബന്ധമുക്താവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ കല്ലിപ്പാ൯ പാടില്ല എന്നു 

0108609 1900 ദ്വൈതികാംക്കുംകൂടി ശാസ്രൂം നിഷ്ണ്ുയോജനം എന്ന ദോഷം അപ 

രിഹായ്യമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ദ്വൈതികളും അദ്വൈതികളും 

ഒരുപോലെയാകയാല് മുമ്വറഞ്ഞ ദോഷത്തിന്നു സമാധാനം പറയേണ്ട ഭാരം 

അദ്ദൈതിക്കു മാത്രമല്ലാതെയായിത്തീരുന്നു. ശാസ്ര്രാനത്ഥക്യദോഷവും അ 
ദല്വൈതിക്കുതന്നേയുള്ളവെന്നും പറയുവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, ലോക 

ത്തില് സാധാരണയായി ശാസ്രൂം വിദ്വാന്മാരല്ലാത്തവക്കു പ്രയോജനകരമായി 

ട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഫലഹേതുക്കളകെ & (കമ്മത്തേയും തല്ഫലത്തേ 

യും) അതായത് അനാത്മധമ്മങ്ങളെ, ആത്മാവില് ദശിക്കുന്നത് അവിദ്വാന്മാ 

രാണല്ലോ,, അല്ലാതെ വിദ്വാന്മാരല്പ. ഫലഹേതുക്കഠം ആത്മാവില്നിന്ന് 

അന്യയമായിട്ടുള്ള വയാണെന്നു കാണുന്നത്നാല് വിദ്വാന്മാര് അവയെ ആത്മാ 

വില് ആരോപിക്കുന്നില്ല. അത്യന്തമൂഡനോ അല്ലെങ്കില് ഭ്രാന്തനോ ആയ 

പുരുഷ൯ക്ൂടി ജലത്തേയും അഗ്ധയേയും, പ്രകാശത്തേയും ഇരുട്ടിനേയഷും. ഒന്നാ 

യി വിചാരിക്കുന്നില്ല. ७26 {०0० വിവേകിയുടെ കായ്യും പറവാനുണ്ടോ? അതി 

നാല്, ഫലഹേതുക്കളില്നിന്നാണ് ആത്മാ എന്നു കാണുന്നവന്നു ലിധിപ്രതി 

ഷേധശാസ്രരമാവശ്യമില്ല. “ദേവദത്ത, നി ഇതു ചെയ്യുണം? എന്നാജ്ഞാപി 

# (ആ) ഫലം--ഭോക്തൃത്വം, ഫതുടകത്തൃത്വം അല്ലെങ്കില് ഫലംംദേഹവിശേഷം, ഹേ 

0-७2-9०; അനാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന (ആത്മവ്ൃതിരിക്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന) അപ്രകാരമുള്ള ഫലഹേ 

തുക്കളെം ९6०00 ഭോക്താ, ഞാന് കത്താ, ഞാന് മനുഷ്യന്? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവില് ദശിക്കുക 

എന്നത് കമ്മാധികാരത്തിന്നു കാരണമാകുന്നു. അതിനാല് വിധിനിഷേധശാസ്ത്രം അവിദ്വാനെ സം 

ബന്ധിച്ചു മാത്രമാകന്നുവെന്നത്ഥം. 



(൨.൦ 

൧൩൦ അധ്യായം ൩൨൮൫ 

ച്ചാതം അടുക്കല് നില്ലചുന്ന വിഷ്ണകുമിത്ര൯ ആ കല്ലന കേട്ടുചെങ്കിലും അതു 
താനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്” എന്നു ധരിക്കാറില്ല. എന്നാല് ആജ്ഞാപിച്ചത് 

ച ५] 4) १ि ८} २) ആരോടാണെന്നു മനഡസ്സ്സിലാക്കിയില്പല എങ്കില് അപന് (വിഷ്ണുമിത്ര൯) അങ്ങ് 
# 1) ॥ നെ ധരിച്ചേഷ്ക്കകാം. ഇവിടെ ഫലഹേതുക്കളെ സംബന്ധിച്ച സംഗതിയുമിതു 

പോലെതന്നെയാകുന്നു. 

വൃവ്ൃവപക്ഷം_ഫലഹേതുക്കജില്നിന്ന്' ആത്മാ അന്യമാകുന്നുവെന്ന് 
ഒരുവന് കാണുന്നുവെങ്കിലും അവന്നും (അപ്രകാരമുള്ള വിദ്വാന്നുംകൂടി) മുമ്പ് 

(ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കു മുമ്പ്) ഉ ണ്ടായിരുന്ന അവി ദ്യാസംബന്ധത്താഅ ९2091 

മായിരിക്കുന്ന ഫലത്തെ ഉ ണ്ടാക്കുന്ന പിഷയത്തില് താ൯ (ഇന്ന പ്രകാരം) പ്രവ 
ത്തിക്കണമെന്നും., അനിഷ്ടഫലഹേതുവില്നിന്ന് (ഇന വിധം) നിവത്തിക്കണ 
മെന്നുമുള്ള ശാസ്ര്രാത്ഥവിഷയമായ (വിധിനിഷേധവിഷയമായ) ബുദ്ധി യൂക്ത 
മാകുന്നു. ഇതിന്നുദാഹരണം__അച്ഛുനും പുത്രന്മാരും, തങ്ങാം വേറെ വേറെ 
യാണെന്ന് അറിയുന്നുവെങ്കിലും, അന്യോന്യമുള്ള വിധിന!ഷേധങ്ങഥം എല്ലാ 
വക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എന്ന് (അപര്) വിചാരിക്കുന്നു. 

സമാധാനം__അല്ല. എന്തെന്നാല്, ആത്മാ ഫലഹേതുക്കളില്നി 

ന്ന വ്ൃതിരിക്തമാണ് എന്ന ജ്ഞാതത്തിന്നു മുന്പു മാത്രമാണ് അവയില് ആ 
ത്മാഭിമാനമുണ്ടാകുന്നത്. ശാസ്രരസംബന്ധമായ വിധിനിഷേധാത്ചഥത്തെ ധരി 
ചതിനന്െറ ശേഷമേ (ഒരുവന്ന് ) ആത്മാ ഫലഹേതുക്കളില്നിന്നന്യമാണെന്നു 

88. ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നുള്ള. അതിന്നമുന്പുണ്ടാകുന്നതല്ല. അതിനാല് വിധി 
നിഷേധങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്രും അവിദ്വാന്മാക്കാണെന്നു സിദ്ധമാ 
കുന്നു. 

വൃവപക്ഷം__ആത്മാ ദേഹാദിയ,അനിന്നു വൃതിരിക്തമാകുന്നുവെന്നു 
കാണുന്ന പിദ്വാന്ന്' (അദ്വൈതിയുടെ പക്ഷപ്രകാരം) “സ്വഗ്ശത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന 
വന് യാഗം ചെയ്യുണം? എന്ന ശാസ്ധ്രരവിധിയില് പ്രവൃത്തിയോ. “കളഞ്ഞു: & 
ഭക്ഷിക്കരുത് ? എന്ന നിഷേധത്തില്നിന്നു നിവൃത്തിയോ, ആവശ്യമില്ല. അപ്പ 
കാരംതന്നെ കേവലം ദേഹംതന്നെയാണ് ആത്മാ എന്നു വിചാരിക്കുന്ന അപി 
ദ്വാന്മാക്കും അവ (ആവക വിധിനിഷേധങ്ങറം) ആവശ്യമില്ല. [എന്തെന്നാല് 
അവക്കു പരലോകസുഖാനുഭവത്തെപ്പററിയ ജ്ഞാനമില്ല.] അതിനാല്, വൈദി 
കവിധിനിഷേധങ്ങളെ പ്രവത്തിക്കുന്നതിന്നു കത്താവില്പാഷ്ക്കയാല് ८००० നി 
ഡ്ലുയോജനമായി ഭവിക്കുന്നു 

സമാധാനം__ അതു ശരിയല്ല ഫ്രന്തെന്നാല് ശാസ്രൂസംബന്ധമായ 
വിധിനിഷേധങ്ങളിലുള്ള പ്രവൃത്തിനിപ്പത്തികളെ പ്രസിഭ്ധമാകുംവണ്ണ്ണം (ശാ 
സ്്രിയാഭിമതപ്രകാരം) വിപരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇരശ്വചരനും ക്ഷേത്രജ്ഞനുമൊ 
ന്നാണെന്നു ദശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ശാസ്ര്രീയമായ വിധികളില് പ്രവത്തിക്കു 

വിഷടിശ്ധമായ ശസ്ത്രംകൊണ്ടു വധിക്കപ്പെട്ട ജന്തുവിന്െറ മാംസം. 
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ന്നില്ല. അപ്രുകാരംതന്നെ പരലോകമില്ലെന്നു പാദിക്കുന്നപരായ നിരാത്മവാ 

ദികളും പ്രവത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ലോകത്തില് വിധിനിഷേധങ്ങളെ സം 

ബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധിയെ (നടപ്പിനെ) അനുസരിക്കുന്നവനും. വിധിനീഷേധ 
ങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കു ന്ന ശാസ്രുത്തെ കേറം ക്കുകനിമിത്തം ആത്മാ © 6) 98072 വി 

ശ്വസിക്കുന്നവനും (എന്തെന്നാല്, അല്ലെങ്കില് വിധിനിഷേധങ്ങളെ പ്രതിപാ 

ദിക്കുന്ന ശാസ്രൂം നിരത്ഥകമായി ഭവിക്കും), ആത്മാവിനെറ യഥാത്ഥസ്വഭാവമ 

റിഞ്ഞുകൂടാത്തപനും, കമ്മഫലത്തില് അതിയായ തൃഷ്ണുയുള്ളപനും ആയവന് 

വിഹിതകമ്മങ്ങളില് അതിശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രവത്തിക്കുകയും നിഷിദ്ധകമ്മങ്ങ 

ഒഓില്നിന്നു നിവത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാതു നമുക്കെല്ലാവക്കും പ്രത്യക്ഷമാ 

ണല്ലോ. അതിനാല് ശാസ്രൂം നിഷ്ണ്ുയോജനമാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൂട. 

പൃവപക്ഷം__വിലേകികാം വൈദികകമ്മങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കാതിരി 

ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അപരെ പിന്തുടരുന്നവരും അപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്യേക്കാം. 
അപ്പ്യോഠം ശാസ്രും നിഷ്ണ്റയോജനമായി ഭപിക്കുന്നു. 

സമാധാനം__ അങ്ങിനെ വരികയില്ല. എന്തെന്നാല്. വിപേകത്തോടു 

കൂടിയവപര്തന്നെ വളരെ അപൃവമാകുന്നു. അനേകപ്രാണികളില് ഒരുവന് മാ 

ത്രമേ വിവേകിയായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളു. ഇപ്പ്യോഠം (നമ്മുടെ അനുഭവത്തില്) ഉ 

ഒലതുപോലെതന്നെ (അത്ര അപൃവമാണ് വിചേകീകറം എന്നത്ഥം). മൂഡന്മാര് 

വിവേകികളെ പിന്തുടരുന്നതുമല്ല. എന്തെന്നാല്. രാഗാദിദോഷങ്ങളുടെ പ്രേ 

രണയാല് അവര് അവശ്യം കമ്മങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ, അ 

വര് ആഭിചാരാദിയില് പ്രവത്തിക്കുന്നതു നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാററി 
ന്നും പുറമെ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യന്നു സ്വാഭാവികമാകുന്നു. “സ്വഭാവസ്തു പ്രവത്ത 

തേകസ്വഭാവമാകുന്നു പ്രവത്തിക്കുന്നത് ? (അ. ൫ ദ്രോ. ൧൪) എന്നു മുന്പ്യ ഭഗ 

വാന് ഉ പദേശിച്ചിട്ടമുണ്ടല്ലോ. അതിനാല് സംസാരം അവിദ്യാല് തോന്ന 

പ്പെടുക മാത്രമാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ ഇപ്പ്യോഗം കാണുന്നപ്രകാരംതന്നെ വാസ്തു 

വമായി വിചാരിക്കുന്ന അവിദ്വാന്നുമാത്രമേ സംസാരമുള്ളതാനും. കേവലനാ 

യിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്ന്' അവിദ്യയാകട്ടെ തതകായ്യുമാകട്ടെ ഇല്ല. മിഥ്യാ 

ഇഞാനം പരമാത്ഥവസ്തുവിനെ ദുഷിപ്പിക്കാനും കഴികയില്ല. മരിചികാജലം 

കൊണ്ട് ഓര്ഭൂമിയെ (ഉരഷരദേശത്തെ) നനച്ചു ചളിയാക്കുവാ൯ കഴിയുന്നതല്ല 

ല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ അവിദ്യയ്ക്കു ക്ഷേത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചു യാതൊ 

ന്നും ചെയ്യാന് കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാലാകുന്നു “ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വി 

ഭ്ധി-എന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുമറിഞ്ഞാലും? (ആ. ൧൩. ദ്രോ ൨) എന്നും “ര 

ഇഞാനേനാവ്യതം ജ്ഞാനം-അജ്ഞാനത്താല് ജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 
(അ. @ ദ്രോ. ൧൫) എന്നും, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 

പൃവപക്ഷാം__എന്നാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് “ഞാന് ഇന്ന പ്രകാരമാകു 

ന്ന, “ഇത് എന്േറതാകുന്നു? എന്നും മറവം സംസാരിയെപ്പ്യോലെ പണ്ഡിതനും 
പറധ്സാത് ? 
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സമാധാനം __പറയാം. കേട്ടാലും. ക്ഷേത്രം (ദേഹാദിസംഘാതം) ത 

ന്നെയാണ്. ആത്മാ” എന്നാണ് അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം. എന്നാരു ക്ഷേത്ര 

ഞന് പരമാത്ഥത്തില് അവിക്രിയനാണ് എന്ന് അപര് അദിയുന്നുവെങ്കില് 

ഇത് എനിക്കാ എന്നിങ്ങിനെ ഭോഗത്തേയൊ കമ്മത്തേയൊ അവര് ഇച്ഛിക്കു 

കയില്ല. എന്തെന്നാല് ഭോഗക.2 १00 പിക്രിയതന്നെയാകുന്നു. (മാറിമാറി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ സ്ൃൂചിപ്പിക്കുന്നു). അതിനാല് അ വപിദ്വാനാ 
0 १ (1 ലി 3 ॥ + 4 ८3 

ണ്. കമ്മഫലത്തില് ഇച്ഛുഹേതുവായിട്ട് , കമ്മത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നത. എ 

ന്നാല് ആത്മാ അവിക്രിയനാണ് എന്നറിയുന്ന വിദ്വാന്നു കമ്മഫലത്തിലിച്ചു 

യില്ായയാല് അവന് കമ്മത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നി ങ്ങിനെ ദേഹ്റേന്രിയ 
6 ०९ പ്ര ന്നല്ല. ഇ (> 

വ്യാപാരങ്ങളില്നിന്നു വിരമിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുമ്വപോം ആ അവസ്ഥ അ 

വന്നു നിവൃത്തി എന്ന്” ഉപചാരമായി പറയപ്പെടുന്നു. 

ഇനി പോറൊരുവിധം പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് . ആ ജാതി പാണ്ഡിത്യമുള്ള 

വരുടെ അഭിപ്രായമെന്തെന്നാല്__ക്ഷേത്രജ്ഞ൯ ഈശ്വര൯തന്നെയാണ് $ 

ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞനില്നിന്നു വേറെയാണ് $ അത് ക്ഷേത്രജ്ഞന്നു വിഷയവു 

മാണ്. എന്നാല് ഞാന് സംസാരിയാകുന്നു; ഞാന് സുഖിയും ദുംഖിയുമാകുന്നു. 

[ഞാന് മൂഡനാകുന്നു; ഞാന് ജനിക്കുന്നു; മരിക്കുന്നു; ഞാന് ക്ഷീണനാകുന്നു; പ്ല 

ഭ്ധനാകുന്നു; എന്നിങ്ങിനെ പലതും സ്വാത്മാവില് ആരോപിക്കുന്നു]. എന്നാല് 

ക്ഷേത്രക്ഷോത്രജ്ഞവിജ്ഞാനംകൊണ്ടും (ഇതു ക്ഷേത്രം, ഇതു ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നീ 

ങ്ങിനെ പേര്തിരിച്ചിട്ടുളള ജ്ഞാനംകൊണ്ടും) ധ്യാനംകൊണ്ടും ക്ഷേത്രജ്ഞനായീ 

രിക്കുന്ന ഈശപരനെ സാക്ഷാല്കരിച്ച്' തത്സ്വരൂപത്തില്തന്നെ സ്ഥിതി! ചെ 

९४ കൊണ്ട്? ० 9090 സംസാരത്തിന്നു നിവൃത്തി വരുഃത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്ന്പ്പ 

കാരം യാതൊരുവനാണ് (യാതൊരാത്മാവാണ് ) അറിയുന്നത്”, യാതൊരുവനാ 

ണ് ഇപ്രകാരം അസ്യൃന്നുപദേശിക്കുന്നത് അവര് (2261018०) അല്ല ക്ഷേത്ര 

ഇഞഞന്൯!. 

ഇങ്ങിനെയുള്ള അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി, ബന്ധമോക്ഷാങ്ങഠം വാസ്മൃവമാ 

യിട്ടള്ളവയാണെന്നും, ८००9० (എല്ല്രാവക്കും) പ്രയോജനമുള്ളതാണെന്നു സാധി 

ക്കാമെന്നും. എച൯ പറയുന്നോ അവന് പണ്ഡിതന്മാരില്വെച്ചധമനാകു 

118. അപന് ആത്മഹന്താപാകുന്നു (ഉപദേശദ്വാരേണ ലഭിക്കേണ്ടതായ) ശാ 

സ്പ്രാത്ഥസമ്പ്യദായത്തെ അവന്നു സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതീനാല് താന്തന്നെ മൂഡ 

& | | ഈ അടയാളത്തിന്നകത്തുള്ളതു കല്ക്കട്ട പുസ്തകത്തില് കാണ്മാനുണ്ട്'. പൂനാവില്നി 

ന്നച്ചടിച്ചുവരുന്ന പുസൃകത്തില് ഈ ഭാഗം കാണുന്നില്ല. 

1 (ആ) “ഞാന്? എന്നു പറയുന്നത്” (ഇവിടെ) ജിവാത്മാവാകുന്നു. ജീവാത്മാവായിരിക്കുന്ന 

എനിക്കാണ് സംസാരം. അപ്പ്പോഠം സംസാരിയും ജീവാത്മാവുമായിരിക്കുന്ന ഞാന് അസംസാരി 

യും ഇരശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാകുവാന് പാടില്ല. എന്നാല് ധ്യറനം കൊണ്ടു യഥാത്ഥജ്ഞാ 

നത്തെ സമ്പാടിച്ച എനിക്ക്' ഈശ്വരത്വം ലഭിക്കണം, (എന്െറ സംസാരത്തെ നിവത്തിപ്പിക്ക 

ണം) ഇതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. 



(५ 
൩൮൮ ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

നായിരുന്നുകൊണ്ട് അന്യയന്മാരേയും അവന് മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രുത # മായീട്ടു 
കൂളതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ശ്രുതമല്ലാത്തതിനെ @2 017 കല്ലിക്കുകഷും ചെയ്യുന്നു. അ 

തിനാല് അവന് എല്ലാ ശാസ്ര്ങ്ങളിലും എത്രതന്നെ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും 
ശാസ്ര്രാത്ഥസമ്പ്യദായം അറിയാത്തവനാകയാല് മൂര്ഖനെന്നപോലെ (അവന്) 

ഉ പേക്ഷണിയനാകുന്നു. 

ഫഎന്നാല്, ഈശ്വര൯തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാകുമ്പോറം ഈശ്വരന് സം 

സാരിയാകണമെന്നും, അല്ല ക്ഷേത്രജ്ഞ൯തന്നെയാണ്” ഈശ്വരനെങ്കില് സം 

സാരിയില്ലാഷ്ക്കുയാല് സംസാരമേയില്ലെന്നു പരേണമെന്നും. (പുയ്യപക്ഷി? 2200 

72००4) |) 5 नाई, = ഈ രണ്ടു ദോഷങ്ങറംക്കു സമാധാനമായിട്ടാണ് ०१)9) എ 

ന്നും അവിദ്യ എന്നും രണ്ടു കൂട്ടമുളളവ സ്വരൂപംകൊണ്ടും ഫലംകൊണ്ടും ഭിനാ 

ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണ്' എന്നു മുന പറഞ്ഞിട്ടള്ളത്. ഇത്” (വിദ്യാ 

വിദ്യകളുടെ ഈ വൈലക്ഷണ്യം) എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു എ 

ങ്ങിനെ എന്നാല്__ അവിദ്യകൊണ്ടു കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദോഷത്താല് പരമാത്ഥ 

വസ്തു ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മരിചികാജലംകൊണ്ട്' ഓര്ഭൂമിയെ നനച്ചു 01.) 

യാക്കുവാന് കഴിയുന്നതല്ല എന്നിങ്ങിനെ ഇതിനൊരു ദൂഷ്ടാന്തവും പറഞ്ഞു, സം 

സാരിയില്ലാത്തതിനാല് സംസാരമേയില്ലെന്നു വരുമെന്ന ദോഷത്തിന്നു സംസാ 

രസംസാരികറാംതന്നെ അവിദദ്യാകല്ലിതമാണെന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞു. 

പൃവ്യപക്ഷം__ക്ഷേത്രജ്ഞ൯ അവിദ്യയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുലെന്ന സം 
ഗതികൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞന് സംസാരിയാണെന്നു വരുന്നു. തല്ഫലമാ 

കുന്ന സുഖഭുഃഖാദികഠം പ്രത്യക്ഷത്തില് നാം കാണുന്മമുണ്ടല്ലോ. 

സമാധാനം__ഇല്ല. എന്തെന്നാല്, പ്രത്യക്ഷത്തില് അറിയപ്പെടുന്ന 

തെല്ലാം (ജേഞയമായതെല്ലാം) ക്ഷേത്രധമ്മമാകുന്നു. അതിനാല് അതില്നി 

ന്നുണ്ടാകുന്ന ദോഷം ജ്ഞാതാവായ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ബാധിക്കുകയില്ല. ക്ഷേത്ര 

ജ്ഞനില് (സ്വതഃ) ഇല്ലാത്തതായ എന്തൊരു ഭോഷത്തേയും നിങ്ങറം ക്ഷേത്ര 

ഇ്ഞനില് കല്ലിക്കുന്നു (യോജിപ്പിക്കുന്നു) എങ്കിലും അതു ജേഞയമായിരിക്കുനനതേ 

०२88. അതുഹേതുവായിട്ട് അതു ക്കേത്രധമ്മമായുമിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഒരി 

ക്കലും ക്ഷേത്രജ്ഞധമ്മമായിരിക്കുന്നതല്ല. അതിനാല് (ക്ഷേത്രധമ്മത്താല്) 

ക്ഷേത്രജ്ഞന് ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. എന്തെന്നാല് ജ്ഞാതാവും ജേഞ 

९००१० ഒന്നായിരിക്കുക എന്നത് അസംബന്ധമാകുന്നു. ജ്ഞാതാവും ജേഞയ 

വുമൊന്നിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കില് ജേഞയത്വമെന്നതു വേറെയില്ലാതെയാകും. അ 

വിദ്യാവത്വം, ഭുടഖിത്വം മുതലായവ ആത്മധമ്മങ്ങളാണെങ്കില് പ്രത്യക്ഷത്തില് 

& (ആ) “ഞാന്, എന്െറ എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂട। ഈ ക്ഷേതൃത്തില് (ദേഹത്തില്) സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്തന്നെയാണ് ജീവാത്മാ (അ. ൧൩. ശ്ശോ. ൧); ആ ക്ഷേതൃജ്ഞ൯തന്നെയാ 

ണ്, ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഞാനും; (അ. ൧൩. ശ്ശോ. ൨) എന്നിങ്ങിനെ ജീവാത്മപരമാത്മൈകു 

. ത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചത്. അതു ശ്രുതം; അതിന്നു പിപരിതമായി ജീവേശ്വരഭേദത്തെ 

കലിക്കുന്നത് അതശ്രുതം. 
५) 



५ റും 

൧൩൧0൦ അധ്യ്യായം ൩൮൯ 

അവ എങ്ങിനെ അറിയപ്പെടുന്നു? അവ എങ്ങിനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞധമ്മ 
)] फ 9) 0 വൃമായിരിക്കുന്നത' ? 1 അതിനാല്, ജേഞയമായ 012१० ക്ഷേത്രവും, ജ്ഞാതാ 

വു ക്ഷേത്രജ്ഞനും,; ആയിരിക്കെ അവിദ്യ, ദുഃഖിത്വം മുതലായവ ക്ഷേത്രജ്ഞ 
] )) വിശേഷണങ്ങളാണെന്നും. ക്ഷേത്രജ്ഞധമ്മങ്ങളാണെന്നും. അവ പ്രത്യക്ഷമായ 

അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും, മറവും ഒന്നിനൊന്നു വിരുദ്ധമായി പറയുന്നതു കേവലം 

അവിദ്യകൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. 

പൃവ്ൃപക്കാം__ ആക്കാണ് അവിദ്യ? 

സമാധാനം__തആരാലാണ് അവിദ്യ കാണപ്പെടുന്നത് അവന്നുതന്നെ. 

പൃവ്യപക്ഷം__ ആരാലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? 

സമാധാനം _പറയാം__ആരാലാണ് അവിദ്യ കാണപ്പെടുന്നത് എ 

ന്ന ചോദ്യംതന്നെ നിരത്ഥകമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് അവിദ്യ കാണാപ്പടുന്നു 
८} 1) + । 5) 

വെന്നു വരികില് അവിദ്ദഷുള്ളപനേജും 05) 6309 കാണുന്ന. നിങ്ങാം അവനെ 

(അവിദ്യയോടുകൂടിയവനെ) കാണുന്നവെങ്കില് പിനൌൊ അവിദ്യ ആക്കാണ് എ 

ന്ന ചോദ്യം യുക്തമല്ല. പശുവിന്െറ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടാല് പിന്നെ പശു ആ 

രുടെൌയാണ്” എന്ന ചോഭ്യമാവശ്യമില്പല്ലോ. 

വൃുവപക്ഷം__ദൃഷ്ടാന്തം ശരിയായില്ല. പശുവും പശുവുടമസ്ഥനും 
പ്രത്യക്നമാകയാല് അവര തമ്മിലുള്ള സംബന്ധവും: പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അ 
പ്പ്യോഠം ചോദ്യം നിരത്ഥകംതന്നെ. എന്നാല് അവിദ്ദയയും അവിദ്യോടുകൂടിയ 

വനും അപ്രകാരം പ്രത്ൃക്ഷമല്ല. അങ്ങിനെ ആയിരുന്നുവെങ്കില് ചോദ്യം നി 
രത്ഥകമായേനെ. 

സമാധാനം അവിദ്ദയയോടുകൂടിയവന് പ്രത്ൃയക്ഷമല്ലാത്തതിനാല് ആ 

ക്കാണ് അവിദ്ദ്യ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ എന്താണ് പ്രയോജനം? 

०. ०1०1980० -- - 92 01}9) അനത്ഥത്തിന്ന ഹേതുവാകയാല് അതിനെ ഉ. 
പേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

| त ध #। സമാധാനം__ആക്കാണ് അവിദ്യയയെങ്കില് അപന് അതിനെ കുളൂ 
ഞ്ഞുകൊള്ളും. 

പൃവപക്ഷം _എനിക്കാണ് അവിദ്ദ. 

സമാധാനം __ എന്നാല് 02165800 അവിദ്യയേയും അതോടുകൂടിയിരിക്കു 
ന്ന ആത്മാവിനേയും അറിയുന്നുവല്ലോ. 

പൃവപക്കം__ഞാനറിഷുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്പ. 

& (ആ) ആത്മാവിന്നു സ്വധമ്മങ്ങളെ അറിയാമെങ്കില് തന്നെത്താന് (ആത്മാവ്: ആത്മാപി 

നെത്തന്നെ) അറിയുന്നുവെന്നു വരുന്നു. അപ്പ്പോഠം ജ്ഞാതാവും ജേഞയവും__ കത്താവും കമ്മപും__ഒ൭ 

ന്നായി ഭവിക്കുന്നു. അത് അസംബന്ധമാകന്നു. 

1 (ആ) രൂപം വ ണ്ണ ० മുതലായവയെപ്പ്പോലെ അവ വേദ്യങ്ങളാകയാല് (ജേഞേയങ്ങളാക 

യാല്) ഇഞ്രാതാവില് അവ ഒരിക്കലും ഇരിപ്പാന് പാടില്ല എന്നത്ഥം. 

8() ५ 



രു ( 
൩൯൦ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

സമാധാനം__അനുമാനമ:യിട്ടാണ് നിങ്ങറം ആത്മാവിനെ അറിയു 

ന്നതെങ്കില് ഫഎീങ്ങിനെയാണ് ജ്ഞാനവും അവിദ १०९० തമ്മിലുള്ള സംബന്ധ 

ത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ? ജ്ഞാതാവായ ആത്മാവിന്ന്', ഒരേ കാലത്തില്തന്നെ 

അവിദ്യയെ അറിയുന്നതിന്നും തനിക്ക് അതിനോട്ടളള സംബന്ധത്തെ ഗ്രഹി 

ക്കുന്നതിന്നും കഴിഷ്ടന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് തത്സമയം ജ്ഞാതാവ്” അവിദ്ദ 

യെ ജേഞയത്വേന പിഷയികരിക്കുകയാകുന്നു. ജ്ഞാതാവിനേറയും അവിദൃഷു 

ടേയും സംബന്ധത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്ന് അയ്യമായിട്ട്' ഒരു ജ്ഞാതാവോ അ 

ല്ലെങ്കില് അങ്ങിനെയുള്ള സംബന്ധത്തിനെറ വേറൊരു ജ്ഞാനമോ ഇല്ല. എ 

ന്തെന്നാല് അങ്ങിനെയാണെങ്കില് അനവസ്ഥ എന്ന ദോഷം സംഭവിക്കുന്ന 

താണ്. ജ്ഞാതൃജേഞയസംബന്ധത്തെ അറിയണമെങ്കില് മറെറാരു ജ്ഞാതാ 

വിനെ കല്ലിക്കണം. അപ്പ്യോം ആ ജ്ഞാതാവിനെ അറദിഷവാ൯ മറെറാരു 

ജ്ഞാതാവു വേണ്ടിവരും. അതിനെ അറിവാന് മറെറാന്ന്. ഇങ്ങിനെ അന 

വസ്ഥ എന്ന ദോഷം ഒഴിപ്പാ൯ന് പാടില്ലാതെയായി ഭവിക്കും. എന്നാല് നേരെ 

മരിച്ച്, അവിദ്യ, അല്ലെങ്കില് മറെറാന്ന്, ജേഞയമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെങ്കില് 

അത്” എന്നും ജേഞയമായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ള. അപ്രകാരംതന്നെ ജ്ഞാതാവും 

എന്നും ജ്ഞാതാവായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ജേഞയമായി ഭവിക്കുന്ന 

6. അതിനാല് അവിദ്യ ദുഃഖിത്വം മുതലായ ദോഷങ്ങറം യാതൊന്നും ജ്ഞാ 

താവായ ക്കോത്രജ്ഞന്നു ബാധിക്കുന്നതല്ല (എന്നു സിദ്ധമായി). 

പൃവപക്ഷം__എന്നാല് ക്ഷേത്രജ്ഞന്നു ദോഷത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 
ക്ഷേത്രത്തിന്െറ ജ്ഞാതാവാകുന്നുവെന്നൊരു ദോഷമുണ്ട്. 

സമാധാനം__ഇല്ല. എന്തെന്നാല് അവിക്രിയനായിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാ 

നസ്വരൂപത്തിന്നാകുന്നു ഉ പചാരമായി ജ്ഞാതൃത്വം കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത് . ആ 

ഗ്രിക്കുള്ള ഉഷ്ണുത (എന്ന ഗുണം) മാത്രംകൊണ്ട്' അഗ്നിതന്നെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കു 

ക എന്ന ക്രിയയെ ചെയ്യുന്നുവെന്നു നാം ഉപചാരമായി പറയാറുള്ളതുപോലെ 

യാകുന്നു. സ്വതേ ആത്മാവില് ക്രിയാകാരകഫലങ്ങറം ഇല്ല എന്നു ഭഗവാ൯ 

തന്നെ ഇപിടെ (ഗീതയില്) ഉ.പദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ അവിദ്യയാല് ആത്മാ 

വില് ആരോപിക്കപ്പെടുകനിമിത്തം ക്രയാകാരകഫലങ്ങഥം ആത്മാവിന്നുണ്ട് 

എന്ന്” ഉപചാരമായി പറയുന്നു. ഈ സംഗതിയെ ഭഗവാ൯തന്നെ “യ ഏനം 

വേത്തി ഹന്താരം? (അ. ൨ ദ്രോ. ൧൯) പ്രകൃതേഃ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഃ ക 

മ്മാണി സവശഃ? (അ. ൩ ദ്രോ. ൨൭), നാദത്തേ കസ്ൃയചില് പാപംന ചൈ 

വ സുകൃതം വിഭൂഃ? (അ. @ ശ്ശോ. ൧൫), എന്നും മറവുമുള്ള പ്രകരണങ്ങളില് കാ 

ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ നാം വേണ്ടുവെണ്ണ്ണം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് . ഉത്തരപ്ര 

കരണങ്ങളജില് നാം ഈ സംഗതിയെ (വീണ്ടും) വെജിപാക്കുന്നതുമാണ്.. 

പൃവപക്ഷം__എന്നാല് പിന്നെ ക്രിയാകാരകഫലാദി 000101० ` ആ 

ത്മാവില് സ്വതേ ഇല്ലന്നും. അവിദ്ദയയാല് ആരോപിതമാണെന്നും., വരു 



൮7 1 
൧൩൧൦ അധ്യായം ൩൯൧ 

| 1) 1) ¶ 6००1060 കമ്മങ്ങളെ അവിദ്വാന്മാര്തനനെ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും വിദ്വാന്മാക്ട 
വേണ്ടെന്നും വരുന്നുവല്ലോോ. 

സമാധാനം__അതെ, അങ്ങിനെതന്നെയാണ് വരുനത്. ര ०6) &8 
9) ഹഭൂതാ ശക്യം" (അ. ൧൮ ദ്രോ. ൧൧) എന്ന ശ്ര്രോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഠം 

ഇതീനെ നാം വിവരിക്കുന്നതാകുന്നു. “സമാസേനൈപ കൌന്തേയ നിഷ്ഠാ 
ജ്ഞാനസ്ത്യ യാ പരാ? (അ. ൧൮ ദ്രോ. ൫൦) എന്നിങ്ങിനെ സകലശാസ്ര്രാത്ഥ 
ത്തേയും സംഗ്രഹിച്ച പറയുന്ന ഘട്ടത്തില് ഈ സംഗതിയില് നാം പ്രത്യേകം 

9 9) फ 9] 1} 0 1 $) ലയ 2 9] 2 മനസ്സി രുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയും വിസ്മര് ചിട്ട കായ്യുമില്ലാത്തതിനാല് ഇ 21200 
റി 1) 

ഇവിടെ അവസാന് പ്പിക്കുന്നു. 

“ഇദം ശരീരം? എന്നിങ്ങിനെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രാധ്യായത്തില് (൧൩൧മധ്യഠയ 
ത്തില്) പ്രദിപാദിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന്െറ സാരമാണ് “തല് ക്ഷേത്രം യച്ചു? എന്നിങ്ങിനെ താ 
ഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തില് ഉപനൃയസിക്കപ്പെടുന്നത്. (ഈ ഘട്ടത്തില്) ഉപദേശിക്കുവാന് (വ്യാ 
ഖ്യഠനിക്കുവാന്) വിചാരിക്കുന്ന അത്ഥത്തിന്െറ ഒര സംക്ഷേപം പറയുന്നതു ന്യായമായിരിക്കുമെന്നു 
വെച്ചാണ് ആ അത്ഥത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തില് സംഗ്രഹിക്കുന്നത് __ 

൩. തരു ക്ഷേത്രം യച്ച ९४० ച യദ്ധികാരി യതശ്ച യല് 
സ ച യോ യല്പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. 

തല് ക്ഷേത്രം--ആ ക്ഷേത്രമെന്നത്”, യല് ച--എന്തൊരു (ജഡദൃശ്യാദി)സ്വഭാവ 
ത്തോടുകൂടിയത്', ९००० ॐ ച-എപ്രകാരമുള്ള ഗുണങ്ങളോട് (ഇച്ഛാദിധമ്മങ്ങളോട) കൂടിയ 
ത്, യദ്വികാരി-എന്തൊരു (ഇന്ദ്രിയാദി) വികാരത്തോടുകൂടിയത്', യതഃ ച-എന്തില് (യാ 
തൊരു പ്രകൃതിപുരുഷസംയോഗത്തില്) നിന്നുണ്ടായത്, യല്ംയാതൊരു പ്രകാരത്തില് 
(സ്ഥാവരജംഗമാദിഭേദഭിന്നമായിട്ട്) ഉള്ളത്, സഃ ചട ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്, യല്പ്രുഭാവഃ 
ചട(അചിന്ത്യമായ ഐശ്വയ്യയോഗംകൊണ്ട് ) എപ്രകാരമുള്ള മറിമയോടു കൂടിയവന്, 
തല് (സവം) അതെല്ലാം, സമാസേനംസംക്ഷേപമായി, മേ-എന്നില്നിന്ന്, ശൃണുടകേ 
ട്ടാലും. 

ആ ക്ഷേത്രമെന്നത് എന്ത്. എപ്രുകാരമുള്ള ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയത്; 
എന്തൊരു വികാരത്തോടുകൂടിയത്'; എന്തില്നിന്നുണ്ടായത'; എന്തൊരു പ്രകാ 
രത്തിലുക്ളത് ; ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന് ആര്; ഫ്)പ്രകാരമുള്ള മഹിമയോട്ടകൂടിയ 
०179; ഇതെല്ലാം എന്നില്നിന്നു സംക്ഷേപമായി കേട്ടാലും. 

(ശം ഭാ) “തല് ക്ഷേത്രം? (ആ ക്ഷേത്രം) എന്നതില് “തല്? (ആ) എ 
ന്ന പദം “ഇദം ശരിരം? (അ. ൧൩ ക്രോ. ൧) എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ 3975) 
ക്കാണിക്കുന്നു. ഇത്? എന്നിങ്ങിനെ നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള (ജ്ഞാതവ്യമായ) ५ = 
ഈ ക്ഷേത്രം (യല് ചം) സ്വന്തമായ എന്തൊരു ധമ്മങ്ങളോടുകൂടിയതാകുന്നു. 
യേല് ച എന്നതിലെ “ചോ? ശബ്ദും സമുച്ചുയാത്ഥമാകുന്നു. അത് എന്തൊരു 
വികാരത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. എന്തൊരു കാരണത്തില്നിന്നാണ് കായ്യുമായി 
ടുള്ള തെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നപ൯ ആരാകു 
ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രഭാവങ്ങാം__ഉ.പാധിയില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുളള ശക്തി 
കറം -_എപ്രകാരമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ മു൯വിശേഷിപ്പിച്ചുപ്രകാരം ക്ഷേത്രക്ഷേ 



42 
൩൨൯൨ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

ത്രജ്ഞന്മാരുടെ യാഥാത്മ്യത്തെ (യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെ)പററി ഞാ൯ സംക്ഷേ 

പമായി പറയുന്നതിനെ നി കേട്ടാലും. ഞാന് പറയുന്നതിനെ കേട്ട്” അതിന്െറ 

അത്ഥത്തെ ഗ്രഹിച്ചാലും എന്നത്ഥം. 
ശ്രോതാവിനെറ ബുദ്ധിയെ രചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് മുന്വിവക്ഷിച്ചിട്ടള്ള ക്ഷേ 

ത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ യാഥാത്മ്യത്തെ സ്യൂതിക്കുന്നു__ 

ര്. ജൂഷിഭിബബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിവിവിധൈഃ പൃഥക് 

ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമത്ഭിപിനിശ്ചിതൈഃ. 

(ക്ഷേതൃരക്ഷേതരജ്ഞയോഃ സ്വരൂപം-ക്ഷേത്രക്ഷേതൃരജ്ഞന്മാരുടെ സ്വരൂപം) ബഹു 

ധാ--പലപ്രകാരത്ത।ത, ജ്ൂഷിഭിഃടവസിഷ്ണാടി ജൂഷികളാലും, വിവിധൈഃ-ശാഖാഭേദേന 

പലപ്രുകാരമായിരിക്കുന്ന, ഛന്ദോഭിഃ--വേദങ്ങളാലും, പൃുഥക്ട(അവയുടെ സ്വരൂപത്തെ) 

വിഭജിച്ച്, ഗീതംടനിരൂപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (പ്രതിപാഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ). ഹേതുമത്തിഃടയുക്തി 

കളോടുകൂടിയ, വിനിശ്ചിതൈഃ--സംശയം തീന്നിരിക്കുന്ന അത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, 

ബ്രഹ്മമൃത്തരപദഭദൈഃ ച ഏവഷബ്രഹ്മസൃതൂപടങ്ങളാലും, (ഗീതം)ടപ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട'. 

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരടെ സ്വരൂപം പലപ്രകാരത്തില് വസിീഷ്ണാദി 

ജുഷികളാലും,ം പ്രത്യേകമായി (പിഭജിച്ച് ) ശാഖാഭേദേന പലപ്രകാരമായിരിക്കു 

ന്ന പേദങ്ങളാലും, നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂക്തികളോടുകൂടിയതും സംശയം 

തീന്ന അത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ ബ്രഹ്മസൂത്രപദങ്ങളാലും പ്രതിപാ 

ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

(८००-&0) ജൂഷിഭിഃ_വസിഷ്കാദികളാല്. ബഹുധാ ഗിതം-ബഹപ്രകാ 

രത്തില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഛന്ദോഭിഃ വിപിധൈഃ പൃഥക് (1९०) =£ മുത 

ലായ നാനാപ്രകാരമായ ഛന്ദസ്സ്റകളാലും വിവേചിച്ചു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അ 

തുകൂടാതെ, ബ്രഹ്മസൂത്രപഭദൈഃ ച എവം-ബ്രഹ്മസമത്രപദങ്ങളാലും__“ആത്തമേ 

ത്യേപോപാസീതം-ശ്രഭ്ധയോടുകൂടി ഒരുവ൯ ആത്മാവിനെ ഉപാസിക്കണം? 

(92). ഉ. ൧. ©. 9) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങളാലും__ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാ 

രുടെ യാഥാത്മ്യം വിവരമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . (6210200 (2) 18655800 -- 62) 

മത്തെ സ്മൂചിപ്പിക്കുന്നതായ വാക്യങ്ങറം ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങാം. യാതൊരു ബ്രഹ്മ 

സൂത്രങ്ങളാല് ബ്രഹ്മം (പദ്യതേ--ഗമ്ൃയതേ, ജ്ഞായതേ) അറിയപ്പെടുന്നുപോ അ 

വ ബ്രഹ്മസ്ൃത്രപദങ്ങഥം. അങ്ങിനെയുള്ള ബ്രഹ്മസ്മത്രപദങ്ങഥം യുക്തിയോടുകൂ 

ടിയപയാകുന്നു. അവയില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവ നിശ്ചീതജ്ഞാ 

നത്തെ ഉ ണ്ടാക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഇങ്ങിനെയുള്ള (ക്ഷോത്രാദിയാഥാത്മ്യത്തെപ്പുററിയു സ്കൂതിയെ കേട്ടിട്ട' ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അ 

ഭിമുഖീഭൂതനായ അജ്ജുനനോടായി ഭഗവാന് പഠയുന്നു__. 

൫. മഹാഭൂതാന്യഹംകാരോ ബുഭ്ധിരവ്യക്തമേവ ച 

ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ച ചേന്ദ്രിയഗോചരാഃ. = 
ശ്ര രൂ ൨ € न സ്യ ൭ [१ തേ റൂ 9 ന്നില്! 

# [ആം ശ്രം ശ_സി] *ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ? “അഥാതോ ബ്രമമജിജ്ഞാസാ? എന്നിങ്ങിനെയു 

88 വേടാന്തസൂത്രങ്ങളാലും. 



ന 
൧൩0൦ അധ്യായം ൩൯൨൩ 

)] 

൬. ഇച്ചാ ദ്വേഷിട സുഖം 8601० സംഡാതശ്ചവേതാനാ പ്രതം 

തല് ക്ഷേത്രം സമാസൌ സവികാരമുദാഹൃതം. 

മഹാഭൂതാനി-ആകാശാദിമഹാഭൂതങ്ങഠം അഞ്ച്, അഹംകാരഃട(തത്കാരണമായ) 

അഹംകാരതത്ത്വം, ബുദ്ധിഃടജ്ഞാനാത്മകമായ മഹത്തത്ത്വം, അവ്യക്തം ഏവ ചടമൂല 

പ്രകൃതി അല്ലെങ്കില് മായ, ദശ ഇയ്രിയാബി-ജ്ഞാനകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങാം പത്ത്", ഏകം ചട: 

മനസ്സ്സൊന്ന്', പഞ്ച ഇന്്രിയഗോചരാഃ ചടപഞ്ചതന്മാത്രാരൂപങ്ങളായ ശബ്ദാദിവിഷയ 

ങ്ങഠം അഞ്ച് (ശബ്ദ 1८० രൂപ രസ ഗന്ധ ങ്ങഠം). = 8 &द०# = 273 ദ്വേഷഃടദ്വേഷംം സു 

ഖം-സുഖം, &86)1०=& 861०; സംഘാതഃ-ശരിരം, ചേതനാടജ്ഞാനാത്മകമായ മനോവൃത്തി, 

५०४००८०९ ०, സവികാരം-(ഇന്ദ്രിയാദി) വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ, ഏതല് ക്ഷേത്രം-ഈ 

ക്ഷേത്രം, സമാസേന-:സംക്ഷേപമായി, ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ട. 

ആകാശാദി പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങഠം. അഹംകാരതത്ത്വം, മഹത്തത്ത്വം. 
$) 0 | 5] 3 0 ^>) 23 

മൂലപ്രകൃതി, ജ്ഞാനകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങഥം പത്ത്, മനസ്സ്സൊന്ന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങാംക്കു 
1) 2) സ്സ ६) ~> © വിഷയങ്ങളായ ശബ്ദൂുസ്റശരൂപരസഗന്ധങ്ങറം അഞ്ച്, ഇച്ഛും ദ്വേഷം, സുഖം 

ദുഃഖം ശരീരം. ജ്ഞാനാത്മകമായ മനോവൃത്തി, ധൈധയ്യും, എന്ന്പ്രകാരമുള്ള 

വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ. ക്ഷേത്രം സംക്ഷേപമായി പറയപ്പെട്ടു. 

(ശം_ഭാ) ആകാശാഭിഭൂതങ്ങഥം അവയുടെ സകലവികാരങ്ങളിലും വയ്യാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നതിയാല് അവ മഹാഭൂതങ്ങറഥം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. :മഹാഭൂത 

23002 എന്നതിന്ന് (അപഞ്ചികൃതമായിരിക്കുന്ന) സ്മൂക്ഷൂഭൂതങ്ങഥം (തന്മാത്ര 
65300} എന്നാണ് ഇവിടെ പിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഥം, സ്ൃലമല്ല. അവയുടെ 

സ്വഥൃലങ്ങളെ ഇസ്രിയഗോചരീശബ്ദുംകൊണ്ട് ഇനി പറയുനതാണ് “ഞാന്? 
എന്നു തോന്നുന്നതാണ് അഹംകാരം. അതു മഹാഭൂതങ്ങറാക്കു കാരണമാകുന്നു. 

നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധി അഹംകാരത്തിന്നു കാരണമാകുന്നു. ബുദ്ധിക്കു കാര 

ണമായിട്ട്' അപ്യക്തംതന്നെയുമിരിക്കുന്നു. വ്ൃയക്തിയില്ലാത്തത് അവ്യക്തം_യാ 

തൊരു വികാരത്തേയും പ്രാപിക്കാതെയിരിക്കുന്ന (പ്രകൃതിയുടെ) അവസ്ഥയ്ക്ക് അ 

വൃക്തം എന്നു പേര. “മമ മായാ മദുരത്യയാ? (അ. ഒ. ദ്രോ. ൧൭) എന്നു പറയപ്പെ 

5)588 ഈശ്വരശക്തിതന്നെയാണ് അവ്യക്തം. “ഏവ് എന്ന പദംകൊണ്ടു പ്ര 

കൃതിയുടെ പികാരങ്ങറം ഇത്രമാത്രമെന്നു നിണ്ണ്ൂയിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി മു൯ന്പറ 

ഞ്ഞെപ്രകാരം എട്ടായിത്തന്നെ ഭേടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “ച് ശബ്ദുംകൊണ്ട് (തന്മാ 

(2)08)) ഭേദങ്ങറംക്കു മൂലപ്രകൃതിയോടുകൂടിയുള്ള സമുച്ചയത്തെ സ്മൂചിപ്പിക്കന്നു. 
ഇന്രിയങ്ങാം പത്താകുന്നു. അവയില് ശ്രോത്രം മുതലായ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങം 

ജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നപയാകയാല് ബുദ്ധീന്്രിയങ്ങഥം, അല്ലെങ്കില് ജ്ഞാനേ 

ന്രിയങ്ങഥം, എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വാക്കു മുതലായ അഞ്ച് ഇന്്രിയങ്ങഥം ക 

മ്മങ്ങളെ. ചെയ്യുന്നവയാകയാല് അവ കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങഥം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
പിന്നെ ഒന്നുള്ളത്” മനസ്സ്. സങജല്ലാദിരൂപമായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് പതിനൊ 

# “കാമഃ സങ്കല്ലോ വിചികിത്സാ ശ്രദ്ധാ അശ്രദ്ധാ ഡ്ൃതിരധൃതിഃ ഫ്രിദ്ധ്ഭീരിത്യേതത്സവം മ 

ന ഏവ എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. 



५. ൩൯൪ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

ന്നാമത്തെ (ഇന്ദ്രിയം) ആകുന്നു. ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായിട്ടഞ്ുള്ളവ ശുബ്ദാദി 
വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഇവയെയാണ് സാംഖ്യന്മാര് ഇരുപത്തിനാലു തത്ത്വത്ങ0ം 
എന്നു പറയുന്നത്. 

യാതൊന്നുകളാണ് വൈശേഷികന്മാര് ആത്മഗുണങ്ങളെന്നു പറയുന്ന 
ത്” അവയും ക്ഷേത്രധമ്മങ്ങാംതന്നെയാകുന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞനെറ അല്ല, എന്നു 
ഭഗവാന് പഠയുന്നു. ഇച്ഛാ ദ്വേഷ ഇതി __ഇച്ഛാ__സുഖത്തിന്നു ഹേതുവായ 
ഒരു ജാതി പദാത്ഥത്തെ ഒരിക്കല് അനുഭവിച്ചിട്ടള്ള ഒരുവന് ആ ജാതി പദാ 
ത്ഥത്തെത്തന്നെ പിന്നേയും കീട്ടവാനാഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നാണ് “ഇച്ഛ? പന്നു പ 
റയുനാത്. അത് അന്തഃകരണധമ്മമാകുന്നു. ജേഞയമാകയാല് (അറിയപ്പെ 
ന്നതാകയാല്) അത് ക്ഷേത്രവുമാകുന്നു. ദ്വേഷഃ__യാതൊരു പദാത്ഥത്തെയാ 
ണ് ഒരുവന് ദുഃഖഹേതുവായി ഒരിക്കല് അനുഭപി ചിട്ടളളത് അതിനെത്തന്നെ 
പിന്നെ 0672609. 1009 അവന്നുണ്ടാകുന്ന മനഃക്ഷോഭത്തിന്നു ദ്വേഷമെന്നു പറ യ്യ 
012. അതും ജേഞയമാകയാല് ക്ഷേത്രംതന്നെയാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ, സു 
ഖ൦_അനുകൂലമായിരിക്കുന്നതു സുഖം. അതു പ്രസനാമായും സത്ത്വാത്മകമായു 
മിരിക്കുന്നു; ജേഞയമായിരിക്കുന്നതിനാല് അതും (സുഖവും) ക്ഷേത്രംതന്നെ 6 
ഖം__പ്രതികൂലാത്മകമായിരിക്കുന്നത് ദുഃഖം. ജേഞയമായിരിക്കുനാതിനാല് 
അതും ക്ഷേത്രംതന്നെ. സംഘാതഃ-ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സമൂഹം. ചേതനാ__ 
ദേഹേന്ര്രിയസമൂഹമായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തില് അഭിപ്യക്തമായിരിക്കുന്ന അന്തഃ 
കരണപ്ൃത്തിയാണ്” ചേതനാ? എന്നു പറയുന്നത്. ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹവപി 
ണ്ഡത്തില് അഗ്നി എന്നപോലെയാണ്” അതു ശരീരത്തില് അന്തഃകരണപ്പ 
ത്തിയായി പ്രകാശിക്കുന്നത്. # അത് (ആത്മചൈതന്യാഭാസരസവിദ്ധാം) 
ആത്മചൈതന്യൃയപ്രതിബിംബത്തോടുകൂടി ചേന്നിരിക്കുന്നു. (മുഖ്യചേതനയെ അ 
പേക്ഷിച്ച് ) ജേഞയമാകയാല് അതും (ആത്മചൈതന്യാഭാസരസവിദ്ധമായിരി 
ക്കുന്ന ചേതനയും) ക്ഷേത്രമാകുന്നു. ധ്ൃതിഃ__ക്ഷിണിച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹേന്ദ്രീയങ്ങ 
മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതു യാതൊന്നോ അതു ധൃതിയാകുന്നു. ജേഞയമാകയാല് 
അതും ക്ഷേത്രംതന്നെ. (ഇവിടെ) ഇച്ഛം ദ്വേഷം മുതലായവയെ പറഞ്ഞതു 
കൊണ്ട് അന്തഃകരണധമ്മങ്ങളെ മുഴുവന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതേവരെ പ 
റഞ്ഞതിനെ ഭഗവാന് ഇങ്ങിനെ ഉ പസംഹരിക്കുന്ന__മഹത്തത്ത്വാടിഭേദങ്ങ 
ളോടുകൂടിയ ഈ ക്ഷേത്രം ഇപിടെ സംക്ഷേപമായി വിവരിക്കപ്പെട്ട. 

(ശം... ൫0) യാതൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്െറ പലവിധവികാരങ്ങം (വൃഷ്ടിദേഹപിഭാഗങ്ങ കൂടി 
ചേന്ന.യിന്നാണ് “ഈ ശരരരം? (അ. ൧൩ ദ്രോ. ൧) എന്നു പറഞ്ഞ.മ്. മഹാഭൂതങ്ങഥം മുതല് ധൃതിവ 

क [ആ | തപ്തലോഹപിണ്ഡത്തില് അഗ്നിയുടെ അകി വ്ൃയക്തിപോലെയാണ് ശരീരത്തില് ബു 
ഗ് 9 © । റ] () റി] त ദ്ധിചൃത്തി പ്രകാശിക്കുന്നത്. തപ്തമായ ലോഹപിണ്ഡത്തില് അഗ്നിയുടെ അഭ വ്യക്തിയുണ്ടെ ങ്കിലും 

ലോഹപിണ്ഡത്തെയാണ് അഗ്നിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്രകാരംമന്നെ ആത്മചൈതന്യം ബുദ്ധി 
ററ റി റി റി | | ठ ;} < വൃത്തിയില് പ്രകാശിക്കുന്നു. അപ്പ്യോഠം ബുദ്ധിപൃത്തിയെത്തന്നെ ആത്മാവായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആത്മചൈത ന്യാഭാസാനുവിദ്ധയാണ്' ചേതന എന്ന പറയപ്പെടുന്നത്. 



१८ 
൧൩0൦ അധ്യായം ൩൯൭ 

രെയുള്ള വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ ആ ക്ഷേത്രം (സംക്ഷേപമായി) വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. ക്ഷേതരജ്ഞന്െറ 
വിശേഷണങ്ങളെ ഉടനെ വണ്ണ്ിക്കുന്നതാകുന്നു. യാതൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനേയും തല്പ്രഭാവങ്ങളേയും (ര 
ക്തികളേയും) അറിയുന്ന ഒരുവന് അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ (ജനനമരണാദിലക്ഷണമായിരി 
ക്ഖന്ന സംസാരത്തില്നിന്നു മോചിക്കുന്നുവോ) അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്ൃരജ്ഞനെ ഭഗവാ൯തന്നെ 
^® ७० &० യത്തല് പ്രവക്ഷ്യാമി? (അ ൧൩ ९६9. ൧൨) എന്ന ശ്രോകംകൊണ്ടു സവിസ്തരം വണ്ണിക്കു 
ന്നതാണ് എന്നാല്, ഇപ്പ്പോം ഭഗവാന് ആ (ക്ഷേതൃജ്ഞനേറയും തച്ചുക്തികളുടേയും) ജ്ഞാനത്തി 
നനു സാധനമായിരിക്കുന്ന അമാനിതവം മുതലായ ഗുണങ്ങളെ (ഇനിയത്തെ അഞ്ചു ശ്ലോകം കൊണ്ടു) 
വിധിക്കുന്നു. അമാനിത്വാദിഗുണങ്ങം യാതൊരുവന്നുണ്ടോ അവന് ജേഞേയമായിരിക്കുന്നതിന്െറ 
(ക്ഷേത്രജ്ഞനേറയും തച്ചുക്തികളുടേയും) വിജ്ഞാനത്തിന്നു യോഗ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അമാനിത്വം 
ദിഗണങ്ങളില് തല്പരനായിരിക്കുന്ന സന്യാസി ജ്ഞാനനിഷ്ഠടന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ 
യിരിക്കുന്ന അമാനിത്വാദിഗുണങ്ങം സാക്ഷാല് ജ്ഞാനത്തിന്നു സാധനമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഭഗ 
വാന് അവയെത്തന്നെ ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നു__ 

൭. അമാനിത്വമദംഭിത്വമഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാജ്ജവം 

ആചായ്യോപാസനം ശൌചം സ്വൈയ്യുമാത്മവിനിഗ്രഹം. 
അമാനി ത്വം--തന്െറ ഗുണങ്ങളെ താന് ശ്രാഘിക്കാതിരിക്കുക, അദംഭിത്വം-ദംഭമി 

പ്ലായയ, അഹിംസാടപരപീഡാവജ്ജനം, ക്ഷാന്തിഃടക്ഷമ (സഹനശിലത]), ആജ്ജവം-ക 
പടമില്പായയ (അവക്രത), ആചായ്യോപാസനം-സല്ഗുരുസേവ, ശൌച്ചം-(ബാഹ്വയമായ) 

ശരീരശുഭ്ധിയും (ആന്തരമായ) മനഃശുദ്ധിയും, സ്ൈയ്യും-സന്മാഗ്ലുത്തില് സ്ഥിരമായിട്ട 
ളള നിഷ്കം, ആത്മവിനിഗ്രഹഃടശരീരസംയമം (ദേഹസ്വാധീനം!. 

തന്െറ ഗുണങ്ങളെ താന്തന്നെ ദ്ര്ാഘിക്കാതിരിക്കുക, ദംഭമില്ലായ്യം 
പരപിഡാവജ്ജനം, ക്ഷമ, കപടമില്ലായൂ, സല്ഗുരുസേവ. മനഃശുദ്ധി, ശരിര 
ശുദ്ധി, സന്മാഗ്ലത്തില് സ്ഥിരമായ 09} ശരിരസംയമം__(ഏതല് ജ്ഞാന 
മിതി പ്രോക്തം? എന്നിങ്ങിനെ ൫൨ാഠമത്തെ ദ്ലേ്രോകത്തോടന്വയിക്കുന്നു). 

(ശംഭാ) അമായനീിത്വം-തന്നെത്താന് {००९1} 9622} ©} 588} അദംഭി 

@ -1० 01 16026086). പ്രകടിപ്പ്ിക്കാതിരക്കുകട അഹിംസാ.പ്രാണികളെ പീ 

ഡിപ്പ്ിിക്കാതിരിക്കുക; ക്ഷാന്തിഃ-അന്യന്മാര് ചെയ്യു. അം രാധത്തെക്കുറിച്ചു ഭാവ 
ഭേദംകൂടാതെയിരക്കുകഃ ആജ്ജവം-കുടിലതയില്ലായ്മ (അവക്രത്വം!; ആചാ 
യ്യോപാസനംടമോക്ഷസാധനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആചായ്യുനെ ശുശ്രുഷാദി 

പ്രയോഗംകൊണ്ടു സേവിക്കുക ശൌചം__(ശൌചം ബാഫ്യമെന്നും ആഭ്യന്തര 
റ മെന്നും രണ്ടു വിധം) മണ്ണ് ജലം മുതലായവയെക്കൊണ്ടു ദേഹശുദ്ധി വരുത്തു 

ന്നതു ബാഹ്യമായ ശൌചം; മനസ്സിലുള്ള രാഗദ്വേഷാദിമാലിന്യങ്ങളെ, അവ 
ക്ക വിപരിതമായിരിക്കുന്ന ഭാവനകൊണ്ടു തള്ളിക്കളയുന്നത് ആന്തരമായ 
ശൌചം; സ്വൈയ്യും-സ്ഥിരഭാവം__മോക്ഷമാഗ്ഗത്തില്തനെൊ സ്ഥിരമായി പ്ര 

ദേഹ്റേന്രീയസം യത്തംചെയുക (കൃതാധ്യവസായത്വം); ആത്മവിനിഗ്രഹഃ 

ഘാതത്തിനാണ്? ഇപിടെ :ആത്മാശബ്ദും പ്രയോഗിച്ചീരിക്കുന്നത്. എന്തെ 
ന്നാല് അവയെക്കൊണ്ട് (സാക്ഷാല്) ആത്മാവിന്ന് ഉപകാരമുണ്ട്. സ്വഭാ 
60109 സകലദിക്കിലും പാഞ്ഞുനടക്കുന്ന ദേഹത്തേഷും മനസ്സിനേയും സന്മാഗ്ഗു 

ത്തില്തന്നെ നിരോധിക്കുന്നത് ആത്മവിയനിഗ്രഹം. 



1197 
൩൯൬ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

അവയ്യ്യും പുറമെ, 

൮. ഇന്ദ്രിയാതേഥേഷ്യ വൈരാഗ്യമനഹംകാര ഏവ ച 

ജന്മമൃത്യജരാവ്യാധിടുഃഖദോഷാനുദശനം. 

൯. അസക്തിരനഭിഷ്വംഗഃ പുത്രദാരഗഥൃഹാദിഷു 

നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. 

൧൦. മയി ചഃനന്യയോഗേന ഭക്തിരപ്യഭിചാരിണീ 

വിപിക്തദേശസേപിത്വമരതിജ്ജനസംസദി. 

൧൧. അ ധ്യാത്മജ്ഞാനനി തൃത്വം തത്ത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം 

ഏതല് ജഞ്ഞതാനമിതി। പ്രോക്തമജ്ഞാനം യദതോനയഥാ. 

ഇന്ദ്രിയാത്േഥേഷു വൈരാധഗ്യം-ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളില് വിരക്തി, അന 
റി १] 2 2 5] ൭ 2 ह हक ००००००९४ लो2 ०८००००००) 9९ (ഗവമില്പായ്യ), ജന്മമൃതു ജരാവ്യാധിടുഃഖദോഷാനുദശനം: 

ജനനം, മരണം, ജര, വ്യാധി, ഇവയില് ഒുഃഖത്തേയും ദോഷത്തേയും (അല്ലെങ്കില് ടൂഃഖരൂ 

പമായ ദോഷത്തെ) പിന്നേയും പിന്നേയും ആലോചിക്കുക, പുതൃദാരഗൃഹാദിഷുടപുത്രന്, 
) | ;] 9] ¡| റ റി റ] ८ ദാരം, ഗൃഹം. മുതലായവയിത്, അസക്തിഃ-സക്തിയില്ലായയ (പ്രീതിയില്പായ്യു, അനഭി 

ഫ്വംഗഃ-പൃത്രദാരാദികളുടെ സുഖത്തിലാകട്ടേ ടൂടഃഖത്തിലാകട്ടേ താനും സുഖിയാണ്' ഒുടഖി 
[൫] $) $] १ ६] 2 #। 2 2 റി ¶ १ ¶ 

യാണ് എന്നിങ്ങിനെ അവയില് അഭിമാനമില്ലായ്യ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷുടഇഷ്ടാനിഷ്ടു 
| ¦) ; | 2 റി ८ 0 ങ്ങളുടെ ९००) 1@, നിത്യം ച-എപ്പോഴും (എന്നും), സമചിത്തത്വംടഒരേ വിധമായ മന ൭ 

സ്റ്റോടുകൂടിയിരിക്കുക, മയി ചടപരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില്, അനന്യയോഗേന 

സവാത്മറുഷ്ടിയോടുകൂടി (സവവും ആത്മാവാണ് എന്ന ദഷ്ടിയോടുകൂടി), അവ്ൃയഭിചാരി 

ണീ-ഏകാന്തമായ (സ്ഥിരമായ), ഭക്തിഃടഭക്തി, വിവിക്തദേശസേവിത്വം ശുദ്ധമായും 

ചിത്തപ്രസാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായുമുള്ള ദേശത്തു വാസംച്ചെയ്യുക, ജനസംസദിടപ്രാകൃത 
0 0 റി റൂ 0 )] സ )] ¶ ध $] \] റ 

ന്മാരായ (അവിവേകികളായ) ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് (സഭയില്), അരതിഃടപ്രിതിയിപല്പായ്യ, 

അധ്ധ്യാത്തജ്ഞാനനിത്ൃത്വം--ആത്മജ്ഞാനത്തില് എപ്പോഴും സ്ഥിതിചെയ്യുക (തത്തവംപ 

ദാത്ഥശുദ്ധിനിഷ്ടത്വം), തത്തവജ്ഞാനാത്ഥദശനംടതത്തവജ്ഞാനത്തിന്െറ ഉത്തമഫലം മോ 

ക്ഷമാണ് എന്നറിയുക (മോക്ഷം സവോല്കൃഷ്ടമാണ്” എന്നാലോചിക്കുക), ഏതല്ം--(അ 

ാനിത്വം മുതലായ) ഈ ഇരുപതു കൂട്ടവും, ജ്ഞാനം ഇതിടജ്ഞാനം എന്ന്, പ്രോക്തം: 

(ജ്ഞാനസാധനത്വം ഹേതുവായിട്ട') പറയപ്പെടുന്നു. അതഃ അന്യഥാ യല്-ഇവയില്നി 

ന്ന് അന്മ്യമായിട്ടുള്ളത്' (മാനിത്വം മുതലായത് ) യാതൊന്നോ, അജ്ഞാനം ഏവ ചട(അ 

തെല്പാം) അജ്ഞാനംതന്നെ. 
1) ് | 

വിഷയങ്ങളില് വൈരാഗ്യം, അഹംകാരരാഹിത്യം, ജനനം. മരണം 

വ്യാധി മുതലായവയില് ടുഃഖത്തേയും ദോഷത്തേയും കാണുക. പുത്രന്, ഭാര 
റി 4 9 4 

6003 ഗൃഹം മുതലായവയില് സക്തിയില്ലായു, പൃത്രദാരാദികളുടെ സുഖദുഃഖ 
| ६) 5) 4) )) 

€> 2 ഇ 2 2) € 2 (~ 2 ങ്ങളില് അഭിമാനമില്ലായു, ഇഷ്ടാനിഷ്ടുപ്രാപ്പിയില് എപ്പോഴ്ചം ഒരേ വിധമായ 
റി ലൂ വാ & ध റൂ 

മനസ്റ്സോടുകൂടിയിരിക്കുക, സവാത്മദുഷ്ടിയോടുകൂടി പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എ 
5) ¢ | 

ന്നില് സ്ഥിരമായ ഭക്തി. ശുദ്ധമായും ചിത്തപ്രസാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ്യമുള്ള 
---------~ ~~~] ----------~-~“ 

# [ശ_സ) ജാതിവണ്ണാശ്രമാചാരവിദ്യാകുലശീലാദികളെക്കൊണ്ടു = &८@ व्र 020न09" താന് എ 

ന്ന രരഭിമാനം അഹംകാരം. അതില്ലായ്യ. 



“द 
൧൩൧൦ അധ്യായം ൩൯൭ 

ദേശത്തു വാസംചെയ്യുക, പ്രാകൃതന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ സഭയില് (ചേരുവാന്) 

പ്രിതിയില്ലായ്യ, ആത്മജ്ഞാനത്തില് എപ്പോഴും സ്ഥിതിചെയ്യുക തത്ത്വജ്ഞാ 

നത്തിനെറ ഉത്തമഫലം മോക്ഷമാണ് എന്നറിയുക, ഇവ (ഈ ഇരുപതും) 

ജ്ഞാനമെന്നു (വസിഷ്ടാദികളാല്) പറയപ്പെടുന്നു. ഇവയില്നിന്നന്യമായിട്ടു 
ഒളതെല്ലാം അജ്ഞാനവുമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഇന്ദ്രീയാത്ഥേഷ്യ വൈരാഗ്യം.ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടുങ്ങളായിരിക്കുന്ന ശബ്ദാ 

ദിപിഷയസുഖങ്ങജില് വിരാഗത. അനഹംകാരഃ- അഹംകാരത്തീനെറ അഭാ 

വം. ജന്മമൃതയജരാല്യാധിടുഃഖദോഷാനുദശനം-ജന്മം. മുതു, ജര, വ്യാധി, ദുഃഖം 

ഇവയില് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ദോഷത്തെ ആലോചിക്കുക ജന്മത്തില് ഗഭവാ 

സം യോനിദ്വാരാ പുറത്തേക്കു വരിക മുതലായ ദോഷത്തെ ആലോചിക്കുക. 

അപ്രകാരംതന്നെ മരണത്തിലും ദോഷത്തെ ആലോചിക്കുക. അപ്രുകാരംത 

ന്നെ ജരയില്. ബുദ്ധിശക്തി കായബലം ഓജസ്സ് എന്നിചയുടെ ക്ഷയം. അന്യ 

ന്മാരില്നിന്നുള്ള നിന്ദ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദോഷത്തെ ആലോചിക്കുക. അപ്ര 

കാരംതനനെ ശിരോരോഗാടിപ്യാധികളില് ദോഷാനുദശനം. അപ്രുകാരംതനെ 

ദുഃഖങ്ങളില് _അധ്യാത്മം (അപനവനിതനിന്നുതന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്), അ 

ധിഭൂതം (ബാഹ്യമായ പസ്തുക്കളില്നിന്നുത്ഭലിക്കുന്നത ), അധിദൈവം (ദേവ 
തകളില്നിന്നുത്ഭപിക്കുന്നത്) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മൂന്നുവിധദുഃഖങ്ങളില്__ 

ദോഷാനുദശനം. അല്ലെങ്കില് (ഈ ഭാഗത്തെ ഇങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം) ദുഃ 

ഖങ്ങംതന്നെ ദോഷമായത് ടുഃഖദോഷം; ജന്മാദികളില് മു൯പറഞ്ഞപ്രുകാരംത 

ന്നെ ദുഃഖദോഷത്തെ ആലോചിക്കുകൂ (എങ്ങിനെയെന്നാല്_ജന്മം ദുഃഖമാകു 

112} മുത ദുഃഖമാകുന്നു; ജര ദൂഃഖമാകുന്നു; വ്യാധികളും ടുഃഖമാകുന്നു. ജന്മാദികറം 

ദു$ഖഹേതുക്കളാകയാല് അവ തന്നെ ദുഃഖമാകുന്നു; എന്നാല് അവ സ്വരൂപേ, 

ണ മുഃഖമല്ല. ഇങ്ങിനെ ജന്മാദികളില് ദുഃഖദോഷത്തെ ആലോചിക്കുകനിമി 

ത്തം ദേഹ്റേദ്രിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു വിഷയസുഖങ്ങളില് വൈരാധഗ്യമുണ്ടാകു 

ന്ന ७26 {20 ഇന്ര്രിയ ളുടെ പ്രവൃത്തി ആത്മദശഈത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു പ്ര 

തൃഗാത്മാവില്തന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജന്മാദിയില് ദുഃഖദോഷാ 

നുദശനം ജ്ഞാനത്തിന്ന ഹേതുവായി ഭവിക്കുകയാല് അതുതന്നെ ജ്ഞാനമെന്നു 

പറയപ്പെടുന്നു. അസക്തിഃ_സംഗനിമിത്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളില് പ്രിതിയി 

ല്യായൂ. പൃത്രദാരധൃഹാദിഷു അനഭിഷ്വംഗഃ-പൃത്രദാരധഥൃഹാദികളില് അഭി 

ഷ്വംഗത്തിനെറ അഭാവം. അഭിഷ്വംഗഃ-താനും അന്യനും (പൃത്രദാരാദികളും) 

ഒന്നാണെന്നുള്ള ഭാവന. (അതും ഒരു ജാതി സക്തിതന്നെയാണ് ). എങ്ങിനെ 

യെന്നാല്__അന്യ൯ (പൃത്രദാരാദി) സുഖത്തേയും ദുഃഖത്തേയുമനുഭവിക്കു 

ബ്വേറം താനും സുഖിയാണ് ഭുഃഖിയാണ് എന്നു സങ്കല്പിക്കുക. അന്യന് ജീ 

വിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്വോറം താനും ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു എന്നു 

ഭാവിക്കുക__ഇങ്ങിനെ അ നയനും താനും ഒന്നാണെന്നു സജല്ലിക്കുന്നതാണ് ആ 
റൂ (| റൂ क ८ घ | 

ഭിഷ്വംഗം. പൃത്രദാരഥഹാദികജില് @®ट ७139९ (എന്നത്ഥം). “പുത്രദാര൧ 
> 



५2) 
൩.൯൮ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

ഹാദിഷ്? എന്നതിലെ “ആദി? ശബ്ദുംകൊണ്ട്' ദാസവഗ്ഗം മുതലായി അത്യന്തം 

ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്ന कट 00] 02061619 എന്നുകൂടി അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആ 

സക്തിയും അനഭിഷ്വംഗവും ജ്ഞാനസാധനങ്ങളാകയാല് അവയും ജ്ഞാനമെ 

ന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷ്ു നിത്യം ച സമപചീത്തത്വം-ഇ 

ഷ്ടൂമായും അനിഷ്ടുമായുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രാപ്പിയ.ല് എന്നും തുല്യ പിത്തത__ 

ഇഷ്ടപദാത്ഥത്തെ പ്രാപിക്കുമബ്വോഠം സതന്തോഷിക്കാതേയും അനിഷ്ടപദാത്ഥ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഠം കോപിക്കാതേയുമിരിക്കുക. നിത്യമായ ഈ സമചിത്ത 

ത്വവും ജ്ഞാനംതന്നെയാകുന്നു. അനധ്യയോഗേനം(എന്നില്തന്നെ) സ്ഥിര 

മായിരിക്കുന്ന സമാധികൊണ്ട് __ഭഗവാനായ വാസുദേവനല്ലാതെ പേറെ ആരു 

മില്ല, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമുക്കു ഗതി, ഫ്ന്നിങ്ങിനെയുള്ള നിശ്ചിതബുദ്ധി 

യാണ് അനന്യയോഗം. അപ്രുകാരമുള്ള അനന്പയയോഗംകൊണ്ട്; മയി ചആ 

വ്യഭിചാരിണി ഭക്തിഃ_പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നില്തന്നെ നിശ്ചലമായി 

രിക്കുന്ന ഭക്തി__ഭജനം. അങ്ങിനെയുള്ള ഭജനവും ജ്ഞാനം തന്നെയാകുന്നു. 

വിപിക്തദേശസേവിത്വം__വിപിക്തദേശം രണ്ടു പ്രകാരത്തിലാവാം. ഒന്ന്” സ്വ 

ഭാവേന വിപിക്തമായിട്ടുള്ള ദേശം. മറേറത്' അപ്രകാരമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് __ 

അശുചി മുതലായതില്ലാതേയും സപ്ല്യവ്യാഡ്വാദിരഹിതമായുമുള്ള, വനം, നടിക 

16188. മണല്ത്തിട്ട, ദേവാലയം. മുതലായ പ്രദേശങ്ങളാണ് വിപിക്തദേശം. 

അങ്ങിനെയുള്ള ദേശത്തു വാസംചെയ്യുന്നപന് വിപിക്തദേശസേവിം അവന്െറ 
ഭാവം വിവിക്തദേശസേവിത്വം. വിവിക്തമായ ദേശങ്ങളകിലാണ് മനസ്സ ശാ 

ന്തമായിരിക്കുക. അതിനാല് പരമാത്മധ്യാനം മുതലായത് വിപിക്തദേശത്തു 

മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ള. അതു ഹേതുവായിട്ട് വിപിക്തദേശസേവിത്വം 

ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നു. ജനസംസദി അരതിഃ-ജനസമൂഹത്തില് പ്രിതിയി 

ല്യായൂ. സാധാരണ പഠിപ്പില്ലാത്തവരായും വിനയമില്ലാത്തവരായുമിരിക്കുന്ന മൂ 

ഡ്ഥജനങ്ങളുടെ സമൂഹമെന്ന് ഇവിടെ അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാതെ, 

വിനീതന്മാരായും വിദ്വാന്മാരായുമുള്ള സജ്ജനങ്ങളുടെ സമൂഹമെന്നത്ഥം ധരി 

ക്കരുത്. അവരായിട്ടുള്ള സംസഗ്ഗും ജ്ഞാനത്തിന്ന സഹായമാകുന്നു. പ്രാകൃ 

തജനസംഘത്തില് പ്രീതിയില്ലായയ ജ്ഞാനസാധനമാകയാല് അതു ജ്ഞാനം ത 

ന്നെയാകുന്നു. അധ്യാത്മജ്ഞാ൯ന നിതൃത്വം- ആത്മവിഷയമായ ജ്ഞാനത്ത,ല് 

നിരന്തരമായ നിഷ്ട. തത്ത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം_ജ്ഞാനസാധനങ്ങളായ അ 

മാനിത്വാദിഭാപനകളുടെ പരിപാകതനിമിത്തമാണ് തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്ന 
തി. തത്ത്വജ്ഞാഠത്തിനെറ അത്ഥം (പ്രയോജനം) മോക്ഷമാകുന്നു__ജനനമ 

രണാദിലക്ഷണമായിരിക്കുനന സംസാരത്തില്നിന്നുള്ള മോചനമാകുന്നു. തത്ത്വ. 
ഇഞാനാത്ഥത്തെ ആലോചിക്കുന്നത് തത്ത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം. തത്ത്വജ്ഞാ 

५ । - 
ധത്തിനെറ ഫലത്തെപ്പററി ആലോചിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാ൯ തത്ത്വ. 

ഇഞാഠത്തിനെറ പ്രയോജനം ഇന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാല്: മാത്രമേ തത്ത്വ 

ഇജ്ഞാഠസിദ്ധിക്കുളള സാധനങ്ങളെ അനുഷ്യിക്കുകയുള്ള. “അമാനിത്വം? മുതല്. 
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൧൩൧൦ അധ്യായം ൩൨൯൯ 

തത്ത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം“വരെയുള്ള വയെ (ജ്ഞാനസാധനങ്ങളെ) ജ്ഞാനമെ 

ന്നതന്നെ പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാല് അവയെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ജ്ഞാന 

മാകുന്നു. അമാനിത്വാദികറംക്കു വിപരീതമായ മാനിത്വം. ദംഭിത്വം. ഹിംസ 

അക്ഷാന്തിം, അനാജ്ജപം മുതലായവ അജ്ഞാനമാകുന്ന. അവ സംസാരത്തീ 

ന്നു ഹേതുവാകയാത അവയെ (അപ്രകാരം) അറിഞ്ഞി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാ 

കുന്നു. 
മേല്പറഞ്ഞ ജ്ഞാനംകൊണ്ട് എന്താണ് അറിയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ?__ ഇതിന്നു സമാ 

ധാനം ഭഗവാന് പറയുന്നു__ജ്ഞേയം യത്തദിതി. ഇവിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു പൂവ്ൃപക്ഷം ജനി 

९.24 ९+2०-- 

അമാനിത്വം മുതലായവ യമനിയമങ്ങളാകുന്നു. അവയാല് ജേഞയമായ (അറിയപ്പെടേണ്ട 

തായ) വസ്തു അറിയപ്പെടുന്നതല്ല. അമാനിത്വം മുതലായവ ഒരു വസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിന്നു സാധ 

നങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നത്” നാം ഒരു ദിക്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഏതൊരു വസ്തൂവിനെ വിഷയികരിച്ചിട്ടാ 

ണ് ഒരു ജ്ഞാനമിരിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ അറിയുവാന് ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാകുന്നുവെന്നത് നാം 

എല്ലാ സംഗതികളിലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു വസ്തുവിന്െറ ജ്ഞാനം കൊണ്ടു മറെറാരു വസ്തുവിനെ 

അറിയുവാന് കഴികയില്ലല്ലോ. ഘടജ്ഞാനം കൊണ്ടു അഗ്നിയെ അറിയുവാന് പാടില്ല. 

ഈ സംഗതിയില് അങ്ങിനെ ഒരു ദോഷമില്ലെന്നു നാം സമാധാനം പറയുന്നു. എന്തെ 

ന്നാല് അമാനിത്വാദികഠം ജ്ഞാനത്തിന്നു ഹേതുക്കളാകുന്നു. അല്ലെങ്കില്, അവ ജ്ഞാനകാരണത്തി। 

നനു സഹായികള-കുന്നു. (അതിനാലാണ് അവ ജ്ഞാനംതന്നെ എന്നു പറഞ്ഞത്". 

൧൨. ജേഞയം യത്തല് പ്രവക്ഷ്യാമി യല് ജ്ഞാത്വാമൂതമശ് നുതേ 

അനാദിമല് പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാസദുച്യതേ. 

ജേഞയംഅറിയപ്പെടേണ്ടത്', യല്-ഏതോം യല് ജ്ഞാത്വാടയാതൊന്നിനെ 

അറിഞ്ഞ്”, അമൂതംടമോക്ഷത്തെ, അശ്നുതേംപ്രാപിക്കുന്നു, തല്-അതിന്നെ, പ്രവക്ഷ്യാ 

മിടഞാന് പറയാം. അനാദിമല്_ആദിയില്ലാത്തതായും, പരംടനിരതിശയമായുമിരിക്കുന്ന 

(നിവ്വിശേഷരൂപമായുമിരിക്കുന്ന), ബ്രഹ്മ--പരബ്രഹ്മമായ, ककि छोटक, = സല്-:സത്താണെ 

ന്ന് (വിധിമുഖേന പ്രമാണത്തിന്നു വിഷയമാണെന്ന്), ന ഉച്ചയതേ-പറയപ്പെടുവാന് പാ 

ടില്പ. അസല് നംഅസത്താണെന്നു (നിഷേധത്തിന്നു വിഷയമാണെന്ന് ) പറയപ്പെടുവാ 

നും പാടില്ല. 

യാതൊന്നാണ് ജേഞയമായിട്ടള്ളത', യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് 
(ജീവന്) മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് , അതിനെ ഞാന് പറയാം. അത്” ആ 

നാദിയും നിരതിശയവുമായിരിക്കുന പരബ്രഹ്മമാകുന്നു. അതിനെ സത്തെ 

ന്നും അസത്തെന്നും പറവാന് പാടില്ല. (എന്തെന്നാല് അത് ഒന്നിന്നും വി 

ഷയമാകുന്നില്ല). 

(ശം ഭാ) ജ്ഞാത വ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ യഥാത്ഥമായി ഞാ൯ നല്ലവണ്ണം 

പറഞ്ഞുതരാം _പിന്നെ ഭഗവാ൯, അതിന്െറ ഫലമെന്താണെന്നറിയുന്നതി 

ന്നു ശ്രോതാവിന്നാഗ്രഹം ജനിക്കുന്നതിന്നായി, അതിന്െറ ഫലത്തെ 2120} പറ 

യുന്നു__ജ്ഞാതവ്യമായിരിക്കുന്ന അതിനെ അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ (ഒരുവ൯) മോ 

ക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു__പിന്നെ അവന് മരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന 

ത്ഥം. അത് __പ്രകൃതത്തില് ജേഞയമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന നിരതിശയമായ 
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८00 ശ്രിമതഭഗപല്ഗീത 

പരബ്രഹ്മം ആദിയില്ലാത്തതാകുന്നു. ചിലര് “അനാടിമല്?., “പരം? എന്ന 
പദങ്ങളെ :അനാദി”, “മല്പരം? എന്നു ०18629० ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാല് 
അനാദി? തര റിഹിസമാ ണ്ട് ५ 2 961* ०09 പദത്തിന്നതന്നെ ബഹുവ്രിഹിസമാസംകൊണ്ട് 2000) ˆ പ്ര. 
ത്ൃയത്തിനെറ അത്ഥം കിട്ടന്വോറം പിന്നെ രണ്ടാമതും ഒരു “മതുപ് ? പ്രത്യയം 
ചേക്കുന്നതു നിരത്ഥകമാണ്; അതിനാലാണ്” അപ്രകാരം ०188 3० ചെയ്തത് 

| (¬) ൭ 3} ന്നാണ് അപര് പറയുന്നത്. അതുപ്രകാരം അവര് ആ © 18650०86 ഇങ്ങി 
നെ അത്ഥവും പറയുന്ന൯_ഞാ൯ യാതൊന്നിനെറ വാസുദേവാഖ്യയായിരിക്കു 
ന്ന പരാശക്തിയായിരിക്കുന്നപോ അതു മല്പരം. അനാദി മല്പരം (62102 = 
60000 യാതൊന്നിനെറ വാസുദേവാഖ്യയായിരിക്കുന്ന പരാശക്തിയായിരിക്കുന്നു. 

0} 9) 
3) വോ അനാദിയായിരിക്കുന്ന ആ പരബ്രഹഫീം. (ബ്രഹ്മം അനാദിയാകുന്നു, ഞാന്. 

വാസുദേവനെന്നു പറയപ്പെടുന്ന അതിന്െറ പരാശക്തിയാകുന്നുവെന്നത്ഥം). 

ഇതിനെ നാം നിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരത്ഥം പറയാമെങ്കില് 
അപര് പറയുനാ പുനരുക്തിദോഷമില്ലാതെയായേക്കാം. അതു ശരിതന്നെ. പ 
ക്ഷെ അങ്ങിനെ ഒരത്ഥം ഇവിടെ കല്ലിക്കുവാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല് ന 
സത്തന്നാസമുച്യതേ-അതു സത്തെന്നും അസത്തെന്നും പറവാ൯ പാടില്ല? എ 
ന്നിങ്ങിനെ സവവിശേഷങ്ങളേയും തള്ളിക്കളുഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ. 
മനസ്സിലാക്കുവാന് (ഭഗവാന്) ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യംതന്നെ ബ്രഹ്മം ഇന്നി 
ന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ട പിന്നെ (അത്) 
സകലവിശേഷരഹിതമാണ് എന്നു പറയുന്നതാ അന്യ്യോന്യവിരുദ്ധമാകുന്നു. അ 
തിനാല് ഇവിടെ :മതുപ്? പ്രത്യയം ദ്രേദോകപൃരണത്തിന്നു മാത്രമാണെന്നു ഗ്ര 
ഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

^ അമൂതത്വഫലത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ജേഞയവ 7 2115902 00) ഞാന്. 
പഠയാം? എന്നിങ്ങിനെ ०.06छच തല്ജ്ഞാനത്തില്. ശ്രോതാവിന്ന' അഭിരുചി 
ജനിപ്പിച്ച അതില് (അവനെ; ശ്രദ്ധയുള്ള വനാക്കിത്തിത്തു ഭഗപാ൯ ഇപ്രുകാ. 
രം പറയുന്നു അതു സത്താണെന്നും, അസത്താണെന്നും പറവാന് പാടില്ല. 

कः % 0 | | സ്പ 9} 2 പുവ്വപക്ഷം._ ജ്ഞാതപ്യമായിരിക്കുന്ന വസ്തൃവിനെപ്പററി ഞാന് പറയു: 
४ 9) 1) 3 വാന് പോകുന്നു” ഫഎന്നു ഭഗവാ൯ ഉച്ചുത്തില് ഘോഷ് ചവിട്ട് അത് ഉള്ളത 

(സത്ത്) എന്നും, ഇല്ലാത്തത് (അ സത്ത് ) എന്നും, പറവാന് പാ ടിപ്പ എന്നു 
മാത്രം പറഞ്ഞതു ശരിയായില്ല. 

സമാധാനം__ഈ വാദം ശരിയായില്ല. ഭഗവാ൯ പറഞ്ഞതു വളരെ 
അനുരൂപമായത്തന്നെയിരിക്കുന്ു. എങ്ങിനെയെന്നു പറയാം. ജേഞയഷമാഡി 
രിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം വാക്കിന്നു ഗോചരമല്ലാഷ്ണ്ുയാല്., സകല ഉപഠനിഷത്തുക്കളിലും 
ദ്ദേനതീ നേതി-ഇങ്ങിനെയല്ല ഇങ്ങിനെയല്ല? (ബ്ല. ഉ. ൨. ൩. ൬). :അസ്ധ്ല ല 

% 3) ॥ 1) മനണും:സ്ഥൃലമല്ല സ്ൃക്ഷ്മമല്പ? (ബ്ല. ഉ. ൩. ५. പ.) എന്നിങ്ങിനെ സവ്വവിശേ 
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ഷത്തേയും പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുതന്നെയാണ് __അത് ഇതല്ല എന്നു വിവരിച്ചിട്ടാ 

ണ് छठ (ബ്രഹ്മസ്വരൂപം) നിദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. 
& (4 9 ~| ~¬) 2 ०21581० -- “ഉണ്ട്? (അസ്സി) എന്ന് ഏതു വസ്തുവിനെ പറയാമോ 

അതേ ഉള്ള. ജേഞയവസ്തുവിനെ ഉണ്ട്? എന്നു പറവാന് പാടില്ലായെങ്കില് 

 അതില്ലാത്തതാകുന്നു. ജ്ഞാതവ്യമായിരിക്കുന്ന വസ്ത്ൂ ഉണ്ട്? എന്നു പറവാ൯ 

പാടില്ല എന്നതു വിരുഭദ്ധവുമാകുന്നു. 

സമാധാനം__ജല്ല? (നാസ്തി) എന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നും വിഷയമല്ലാത്ത 

തിനാല് അത് (ബ്രഹ്മം) “ഇല്ല” എന്നും പറവാന് പാടില്ല. 

പൃവ്വപക്ഷം__സകലജ്ഞാനവും “ഉണ്ട്? (അസ്തി) അല്ലെങ്കില് ഇല്ല? 
ത 

റി റ റി 
(നാസ്തി) എന്ന (ഏതെങ്കിലും ഒരു) ബുദ്ധിയാല് അനുഗതമായിട്ടാണിരിക്കുന്ന 

ത്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ജേഞയവും.ം ഒന്നുകില് “ഉണ്ട് ?, അല്ലെങ്കില് “ഇല്ല? 

എന്ന (്രുതെങ്കിലും) ബുദ്ധി അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നു പിഷയമാ 

യി ഭവിക്കണം. 

സമാധാനം__അതാവശ്യമില്പ. എന്തെന്നാല് ഇന്ര്രിയങ്ങറംക്കു വി 

ഷിയമല്ലാഷ്ക്കുയാല് മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു ജാതി (ഉണ്ട്? എന്നോ ഇല്ല? എന്നോ 

ആയ) ബുദ്ധി അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നു വിഷയമാകുന്നില്ല. ഫടാ 

ദിയെപ്പ്യോലെ ഇന്്രിയഗോചരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തൂ ८8 9787? എന്നോ ഇല്ല” 
എന്നോ ഉള്ള ബുദ്ധി അനുഗിമിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നു വിഷയമാകുന്നതാ 

ണ്. എന്നാല് _ഈ ജേഞയവസ്ത്ു (ബ്രഹ്മം) ഇന്ര്രിയങ്ങാംക്കു ഗോചരമല്ലാ 

ത്തതിനാലും, “ശബ്ദും? എന്ന ഒരു പ്രമാണംകൊണ്ടു മാത്രം പ്രാപ്യമാകയാലും 

ഘടാദിയെപ്പ്പോലെ (അത് ) ഉണ്ട് എന്നും ഇല്ല എന്നുമുള്ള ബുദ്ധി അനുഗമി 

ച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്നു വിഷയമായി ഭപവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അ 

ത് ഉണ്ട് എന്നും ഇല്ല എന്നും പറവാ൯ പാടില്ല എന്നു പറയുന്നത്. 

ജേഞയമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ഉണ്ട് എന്നും. ഇല്പ എന്നും, പറ 

വാന് പാടില്ല എന്നു പഠഞ്ഞതു വിരുദ്ധമാകുന്നുവെന്നു പൂവ്ൃപക്ഷക്കാര൯ പറ 

ഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല് വാസ്തവത്തില് അതു വിരുദ്ധമല്ല. എന്തെന്നാല് അ 

തിന്നു പ്രമാണമായി_“അന്യദേവ തദ്വീദിതാദഥോ അവീദിതാദധികഅത് 

അറിയപ്പെട്ടിട്ടള്ളതില്നിന്നന്ത്യമാകുന്നു, അറിയപ്പെടാത്തതില്നിന്നു മേലേജു 
മാകുന്നുഭ? എന്നു ശ്രുതിവാക്യമുണ്ട്. 

പൂവ്വപക്ഷം__പ്രമാണമായി എടുത്തുകാണിച്ചു ശ്രുതിതന്നെ പലിരുദ്ധമാ 
കുന്നു. യജ്ഞത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു ശാല (പണിചെയ്ക്കാ൯) ആരംഭിക്കുമ്പോം 

८७०० ഹി തദ്വേദ യദ്യമുഷ്മിംല്ലോകേസ്ത്റി വാ ന വാ-പരലോകത്തില് (വല്ല ഗുണ 

# ന തത്ര ചക്ഷുശ്ശച്ചുതി ന വാഗ്ഗച്ഛുതി നോ മനോ ന വിദ് മോ ന വിജാനീമോ യഥൈത 

ദനുശിഷ്യ്യാദസ്തദേവ തദ്വിദടിതാദഥോ അവിടിതാദധി ഇതി ശുശ്രുമ പൂവ്വേഷാം യേ നസ്തദ്വ്യാച 

ചക്ഷിരേ (കേന ഉ. ൧. ൩). 
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വും) ഉണ്ട് എന്നത് ആക്കറിയാം? (തൈത്തിരീയസംഹിത ൬. ൧. ൧) എന്ന 

ശ്രുതി എപ്രകാരം വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നവോ അതുപോലെയാണ് ഈ സംഗ 

തീയും 

സമാധാനം__ഇതങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, “അത്” അറിയപ്പെട്ട 

തീല്നിന്നു വേറെയാകുന്നു. അറിയപ്പടാത്തതില്നിന്നു മേലേയുമാകുന്നു, എ 

ന്ന ശ്രുതിപാക്ൃയത്തിനെറ മുഖ്യപ്രയോജനം അവശ്യം അറിയപ്പെടേണ്ടതായ വ 

സ്തൂവിനെ (അത്ഥത്തെ) പ്രതിപാദിക്കുകയാകുന്നു. എന്നാല് യദ്യൃമുഷ്ഠി൯് എ 

ന്ന ശ്രുതി ഒരു വിധിശേഷം മാത്രമാകയാല് അതിനെറ താല്പയ്യും ഗ്രഹിക്കേ 
ണമെങ്കില് ആ വിധി (മുഴുപ൯) ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

സേത്, അസല് മുതലായ ശബ്ബങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തെ പറയ 

വാന് (മനസ്സ്സിലാക്കുപാ൯) കഴികയില്ല എന്നതു യുക്തിക്കു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്തെന്നാല് എല്ലാ പദങ്ങളും (ശബ്ദങ്ങളും) ഓരോ പടാത്ഥത്തെ പ്രകാശിപ്പ്ി 

ക്കുന്നതിന്നാകുന്നു. ഒരു പദത്തെ (ശബ്ദത്തെ) ഒരുവന് ७0७58602 1200 അതു 

ചൃണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പദാത്ഥം. ജാതി, ക്രീയ, ഗുണം, സംബന്ധം ഫ്എന്നിപ 

യില് ഏതിനോടെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുലെന്നും അവന് ധരിക്കുന്നു. 

ഇതിന്നു ദാഹരണം__പശു. കുതിര എന്ന ശബ്ദുങ്ങറഥം ജാതിയെ കാണിക്കുന്നു. 

പാചക൯, ഗുരു എന്ന ശബ്ദുങ്ങം ക്രിയയെ കാണിക്കുന്നു. കറപ്പ, വെളുപ്പ് 

എന്നില ഗുണത്തെ കാണിക്കുന്നു. പശുവുടമസ്ഥന്, ധനവാന്, എന്ന ശബ്ദ 

്ങം കൈവശമെന്ന സംബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു. എന്നാല് ബ്രഹ്മം ജാതി 

യോടുകൂടിയതല്ല. അതിനാല് “സേൽ? മുതലായ ശബ്ദുങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതു 

വാച്യമല്ല. ബ്രഹ്മം ഇന്ന ഗുണത്തോടുകൂടിയതാണെന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ 

ക്കുവാനും പാടില്ല. എന്തെന്നാല് അതു നിഗ്ഗണമാകുന്നു. ഒരു ക്രിയയെ സ്മ 

ചിപ്പ്ിക്കുന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ടും ബ്രഹ്മം വാച്യമ എന്തെന്നാല് അതു നിഷ 

ക്രിയമാകുന്നു. ശ്രുതി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു__*നിഷ്ടൂളം നിഷ് ക്രിയം ശാന്തം 

(ശ്വേത. ഉ.. ൬. ൧൯). ബ്രഹ്മം ഏകമായും അദ്വയമാഷും छो? ०१) ०१९2002० - ആ 

ത്മാവായുമിരിക്കുന്നതിനാല് അത് മറെറാന്നിനോടു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. 

അതിനാല് ഏതൊരു ശബ്ദുംകൊണ്ടും ബ്രഹ്മം വാച്യമല്പ എന്നതു യുക്തംതന്നെ. 

യേതോ വാചോ നിവത്തന്തേടയാതൊന്നില് (ബ്രഹ്മത്തില്)നിന്ന സകലപാക്കുക 

ഒം നിവത്തിക്കുന്നു? (തൈ. ഉ. ൨. ൪. ൧) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതിവാ ക്യങ്ങ 

ഒം ഇതിനെത്തന്നെ സാധിക്കുന്നു. 

ജേഞയവസ്തൂ “സല്? എന്ന ശബ്ദൃത്തിന്നു വിഷയമല്ലെങ്കില് പിന്നെ അത്” “അസല്? ആണെ 

ന്നു ശങ്കിച്ചേഷ്ക്ാം. ഈ ശങ്കയെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നായി ഭഗവാന്, ജേഞയവസ്തുവിന്നു സവ്വപ്രാ 

ണികളുടേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ഉപാധിദ്വാരേണ അസ്തിത്വത്തെ (ഉണ്ട” എന്ന അവസ്ഥയെ) പ്രതി 

പാടിക്കുന്നു__ 

൧൩. സ്വ്വൃതഃപാണിപാദം തല് സവതോക്ഷിശിരോമുഖം 
9 9) ® 128 ४ റ 9) 9) സവതഃശ്രുതിമല്ലോകേ സവമാപ്പത്യ തിഷ്കതി. 
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തത്-അത്' (ആ ഹ്മം), സവതഃപാണിപാദം-എല്ലാദിക്കിലും കൈകളോടും 

കാലുകളോടും കൂടിയത്”, സവതോക്ഷിശിരോമുഖം-എല്ലാദിക്കിലും കണ്ണുകളോടും തലക 

ളോടും മുഖങ്ങളോടും കൂടിയത്”, സവതഃശ്രുതിമല്-എല്പാദിക്കിലും ചെവികളോടുകൂടിയത്ം 

ലോകേടലോകത്തില്, സവം-എല്പാററിനേയും, ആവ്ൃത്യ വ്യാപിച്ചു, തിഷ്ണതിട ഇരിക്കുന്നു. 

അത് (ആ ബ്രഹ്മം) സകലദിക്കിലും, കൈകളോടും കാലുകളോടും ക 

ണ്ണുകളോടും തലകളോടും മുഖങ്ങളോടും ചെവികളോടും കൂടിയതായിരിക്കുന്നു. 

ലോകത്തില് എല്ലാ ദിക്കിലും പ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ജേഞയമായിരിക്കുന്ന അത് (ബ്രഹ്മം) എല്ലാ ദിക്കിലും കൈ 

കളോടും കാലുകളോടും കൂട।യിരിക്കുന്നു. സവപ്രാണികളുടേയും ഇന്ര്രിയങ്ങളാ 

കനാ ഉ പാധികളെക്കൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെറ അസ്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന 

തി. ക്ഷേത്രം എന്ന ഇപാധികൊണ്ടോണ്: ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന 

ത്. ആ ക്ഷേത്രം. പാദം. പാണി മുതലായവയെക്കൊണ്ട് അനേകധാ ഭിന്നമാ 

യിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞെന്ന് ക്ഷേത്രോപാധിഭേദംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടള്ള വിശേഷം 

മിഥ്യയാകുന്നു. അതിനാല് ജേഞയവസ്തുവിനെ സവവിശേഷരഹിതമായി അ 

ഠിയുന്നതിന്നുവേണ്ടിയാണ് = ९09 സത്തന്നാസഭുച്യതേ? എന്നു പറഞ്ഞത്. ഉ. 

പാധികൃതവും അതിനാല് മിഥ്യാരൂപവുമാണെങ്കിലും, ജേഞയവസ്ത്രവിന്െറ 
അസ്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി (ജേഞയവസ്തു 9. लोड എന്നു കാണിക്കു 

നാതിന്നുവേണ്ടി) ജേഞയധമ്മംപോലെ കല്ലിച്ച് സവതഃപാണിപാദം തല് സ 
വൃതോക്ഷിശിരോമുഖം? എന്നിങ്ങിനെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇതിനെപ്പററി പ്ല 

ഭ്ധന്മാരായവക്ക്” (പരമ്പരയായി ആത്മോപദേശത്തെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പക്ക്) പ. 

റയുയവാനുള്ളത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു__നിഷ്ണുപഞ്ചമായിരിക്കുന്ന 01110160 വഴറ്റി 

ക്കുന്നത് അധ്യാരോപാപവാഭങ്ങളെക്കൊണ്ടോകുന്നു”. സകലദിക്കിലും സകല 

ദേഹങ്ങളുടേയും അവയവങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന പാണിപാദാദികറം ജേഞ 

യശക്യിയുടെ സല്ഭാവംകൊണ്ടാണ് ചേഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിനാല് അവ 

ജേഞയവസ്ത വിരെറ സത്ഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്ന് അടയാളങ്ങളായി ഭവി 

ക്കുന്നു. അപ്പോം അവ ജേ്ഞയവസ്തുവിനെറ (ധമ്മങ്ങഥം) ആണെന്ന്” ഉപചാ 

രമായി മാത്രം പഠയപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരംതനനെയാണ് ശേഷമുള്ള ഭാഗവും 

വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മം ഈ ലോകത്തില് _സധ്വപ്രാണിസമൂഹത്തില് 
__സകലത്തേയും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 

ഉ പാധിഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന പാണിപാദാടി ഇന്്രിയങ്ങഥം പരമാത്ഥത്തില് ജേഞയവസ്തുവി। 
റി 

ന്നുണ്ട് എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. അവ ജേഞയവസ്തുവില് അധ്യയാരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക മാത്രമാകുന്നു. 

ഈ അത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നാണ്' ഈ ശ്രോകമാരംഭിക്കുന്നത് __ 

൧൪. സധ്വേന്രിയഗുണാഭാസം സധ്വേന്്രിയപിപജ്ജിതം 

അസക്തം സവ്ൃഭൂച്ചൈവ നിഗ്ഗണം ഗുണഭോകതു ച. 

(തത ജേഞയം)--ജേഞയമായിരിക്കുന്ന അത്' (ബ്രഹ്മം), സവ്വേയ്യിയഗുണാഭാസം: 

സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപാദ്ല്യാകാരമായ വൃത്തികളില് തത്തദാകാരമായി വിളങ്ങുന്നതായും 
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(അല്ലെങ്കില്, സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും തത്തദ്വിഷയങ്ങളേയും വ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായും), 

സപ്വേന്ദിയവിവജ്ജിതംഴ -സപ്വേന്രിയരഹിതമായും, അസക്തംടസംഗശൂന്യമായും (ഒന്നി 

ലും ചേരാതേയും), (തഥാ അച്ി)-എങ്കിലും, സവ്വഭല് ച ഏവടസവ്ൃത്തിന്നും ആധാര 

തമായും, നിഗ്ലണം-സത്ത്വാദിഗുണരഹിതമായും, ഗുണഭോക്ത ചടസത്ത്വാദിഗുണങ്ങളെ 

രക്ഷിക്കുന്നതായും ഇരിക്കുന്നു. 

ജേഞയമായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മം സകല ഇന്ര്രിയങ്ങളുടേയും രൂപാ 

ദ്യാകാരമായ (വിഷയാകാരമായ) വൃത്തികളില് തത്തദാകാരമായി വിഒങ്ങുകഷും 

(അല്ലെങ്കില്) സകല ഇന്ര്രിയങ്ങളേയും തത്തദ്വിഷയങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കു 

ന്നതായും, (എങ്കിലും) സവ്വേദ്രിയരഹിതമായും, ഒന്നിലും പററാതേയും, (०88) 

ലും) സകലത്തിന്നുമാധാരഭൂതമായും, സത്ത്വാദിഗുണരഹിതമായും, (എങ്കിലും) 

സത്ത്വാദിഗുണങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതായും, ഇരിക്കുന്നു. " 

(ശം_ ഭാ) സവ്വേദ്രിയഗുണാഭാസം__സമ്ലേേന്രിയങ്ങാം എന്നു പറഞ്ഞ 

തുകൊണ്ട് അഞ്ഞു കസോന്ര്രിയങ്ങഥം, അഞ്ഞു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങറം, ബുദ്ധി, മന 

സ്സ് എന്നിവജയെല്ലാമുറാപ്പെടുന്നു. ബൃദ്ധിഷും മനസ്സും ജേഞയമായിരിക്കുന്ന 

വസ്തുവിനന്െറ ഉ.പാധികറം തന്നെയാകയാല് (അവയ്യം) സവ്വേര്രിയങ്ങളുടെ കൂ 

ട്ടത്തില് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല ശ്രോത്രം മുതലായവ ഉ.പാധിക 

കായതുതന്നെ അന്തഃകരണോപാധിദ്വാരേണയാകുന്നു. അതിനാല് അന്തഃക 

രണബഹിഷ്ടൂരണോപാധിഭൂതങ്ങളായ അധ്യവസായം (നിശ്ചയം) സങ്കല്പം ശ്ര 

പണം വചനം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സകല ഇന്ദ്രിയഗണങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മം 

പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട് അതു സധ്വേന്രിയഗുണാഭാസമാകുന്നു. എന്നു 

വെച്ചാല്. സവ്വേദ്മിയങ്ങളുടെ പ്യാപാരങ്ങഥംകൊണ്ട്' അതു വ്യാപരിക്കുന്നപോ 

ലെ തോന്നുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നുവെന്നത്ഥം. ശ്രുതി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു 

4ധ്യോയതീപ ലേലായതീവ-അതു ധ്യാനിക്കുന്നപോലെയിരിക്കുന്നു. അതു ചലി 

ക്കുന്നപോലെയിരിക്കുന്നു.? 

എന്നാല് പരമാത്ഥമായ! അതു വ്യാപരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്തിന്നു ഗ്ര 

ഹിക്കുന്നു? (പരമാത്ഥമായി പ്യാപരിക്കുന്നുപെന്ന്' എന്തുകൊണ്ട് അത്വഥം ഗ്ര 

ഹിച്ചുകൂടു! 

ഇതിന്നു സമാധാനം ഭഗവാന് ०10९772 _സവേന്ര്രിയവിപജ്ജിതം. 

അതു സകല ഇന്ദ്രിയരഹിതമായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഇന്ര്രിയങ്ങാം വ്യാപ 

രം ചെയ്യുമ്പോറം ജേഞയമായിരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവും വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. എ 

1205 അപാണിപാദോ ജവനോ ഗ്രഹിതാ പശ്യത്യചക്ഷുഃ സ ശൃണോത്യക 

ണ്ലഃ-കൈകാലുകറംകൂടാതെതന്നെ അതു വേഗത്തില് പോകുന്നു; കണ്ണൂകൂടാതെ 

അതു കാണുന്നു; ചെവി കൂടാതെ അതു കോംക്കുന്നു? (ശ്വേത. ഉ. ൩. ൧൯) എ 

ന്നുള്ള മന്ത്രം ജേഞയമായിരിക്കുന്ന ആ വസ്തരവിന്ന് അതാത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്െറ 

# (ശ്രീ) “അപാണിപാദോ ജവനോ: ഗ്രഹീതാ പശ്യത്യച ക്ഷുഃ സ ശുണോതൃകണ്ണുഃ? എന്നു 

ശ്രുതിവാകൃം.... 



५५१४ 
-609--0० അധ്യായം (2 0@) 

ഉ പാധിഗുണത്തെ @2 02006) ച്ചിരിപ്പാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്” എന്നുള്ള അത്ഥത്തെ 
കാണിക്കുന്നതിന്നു മാത്രമാകുന്നു. അല്ലാതെ സാക്ഷാലായിട്ടുതന്നെ അതിന്നു ശീ 
്രഗത് മുതലായ ക്രിഷയുണ്ടി? എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിയല്ല. ८७260142 
മണിമവിന്ദല്_കുരുട൯ രത്തത്തെ കണ്ടു” (തൈ. ആ. ൧. ൧൧) എന്ന മന്ത്രത്തി 
നെറ അത്ഥംപോലെ മേല്പറഞ്ഞ മന്ത്രവും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ 
വ്വേനദ്രിയരഹിതമായിരിക്കുന്നതിനാല് ആ ജേഞയവസ്തു അസക്തവുമായിരിക്കു 
ന്നു__യാതൊന്നിനോടും ചേരാതെയിരിക്കുന്നുചെനാത്ഥം അങ്ങിനെയാണെ 
ജിലും അതു സവ്ൃടത്താകുന്നു, എല്ലാററിനേയും ഭരിക്കുന്നു. എല്ലാം സത്തിനെ 
ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാല് എല്ലാ ദിക്കിലും “സല്? എ 
ന്ന ബുദ്ധി പി൯തുടന്കൊണ്ടുതന്നൊയിരിക്കുന്നു. മുഗതൃഷ്ണ്ണിക മുതലായതുകൂടി 
ഒരാസ്ത്റദംകൂടാതെയിരിക്കുന്നില്ല. അതിനാലാകുന്നു അത് ്ീല്ലാററിനേയും ഭ 
രിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതാ. ൪ ജ്ഞയവസ്തൂ വിനെറ (ബ്രഹ്മത്തിനെ 0} “സത്ധിഭാ 
വമറിയഷുന്നതിന്നു മറെറാരു മാഗ്ഗമുണ്ട്. ആ ജേഞയവസ്ത് നിഗ്ഗണമായിരി ക്കുന്നു 
-_സത്ത്വരജസ്തമോഗുണവജ്ജിതമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അതു ഗുണഭോ 
്താവുമാകുന്നു __ശബ്ദദസ്സശാദിചിഷയദ്വാരേണ സുഖദഃഖമോഹാകാരമായി പ 
രിണമിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളെ ആ ജേഞയവസ്ത ഗ്രഹിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. ध 

അതിന്നും പുറമേ__ 

൧൫, ബഹരരന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരമേച ച 
സ്ൂക്ഷ്ൃത്വാത്തദവിജേഞയം ദ്ൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തല് 

൧൬. അപിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിച ച സ്ഥിതം 
ഗാസി ഭൂതഭത്തു ച തല് ജേഞയം (त) പ്രഭവിഷ്ണു ച. 

തല് ജേഞയംടജേഞയമായിരിക്കുന്ന അത് (ബ്രഹ്മം), ഭൂതാനാംസകല ചരാചര 
വസ്തുക്കളുടേയും, ബഹിട$ടപുറത്തും, അന്തഃ ച--അകത്തും (ഇരിക്കുന്നതായും), അചരം-:: 
സ്ഥാവരമായും, ചരം ഏവ ചട-ജംഗമമായും, (ഏവമപി)--അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, സ്പ 
ക്ഷൂത്വാല്- രൂപം മുതലായവയില്ലാത്തതിനാല്, തതി അവജേഞയംടഅത് (ഇതാണ്' അത് 
എന്നിങ്ങിനെ സ്തുഷ്ടമായി) അറിയപ്പ്െടാത്തതായും, തല് ദൂരസ്ഥം ച അന്തികേ 4.1 छा? 
ത് (അവിദട്വാന്മാക്ക) ദൂരസ്ഥമായും (വിദ്വാന്മാക്കു പ്രതൃഗാത്മത്വം ഹേതുവായിട്ട്) സമീ 
പത്തിലിരിക്കുന്നതായും, ഭൂതേഷുട:സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമാഡയിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളില്, (തല്) 
അവിഭക്തം ചട(കാരണാത്മനാ) അത് വിഭാഗിക്കപ്പെടാതേയും (അഭിന്നമായും), വിഭക്തം 
ഇവ സ്ഥിതം ചാ(കായ്യ്രാത്മനാ) വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടപോലെയിരിക്കുന്നതായും (ഭിന്നമെന്നപോ 
ലെയിരിക്കുന്നതായും!, ഭൂതഭര്ത്തൃ ചട(സ്ഥിതികാലത്തില്) ഭൂതങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതായും, 
ഗ്രസിഷ്ണു-(പ്രലയകാലത്തില്) സകലത്തേയും ഗ്രസിക്കുന്നതായും (മിഴുങ്ങുന്നതായും), വ്രഭവി 
ഷു ച-(സ്തഷ്ടരികാലത്തില്) സകലത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്നു. 
_ + ശ്രീ).ജതിന്ു ശ്രതി__*തദേജതി ത്ന നി് 

(ശ്രീ) ഇതിന്നു ശ്രതി__*തദേജതി തന്നൈജത। തദ് ദൂരേ തട്വദന്തികേ; മദന്തരസ്യ സ്വ 
സ്യ തടു സവ്ൃസ്യയാസ്യയ ബാഹൃതഃട(തല്ം-:) അത്; (ഏജതിടം) ചലിക്കുന്നു_ (© ന ०3.) =) അതു 
ചലിക്കുന്നില്ല, അതു ദൂരേം സമീപേ... 

32 + 



൪0൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ആ ജേഞയവസ്തര സകലചരാചരവസ്തരക്കളുടേയും അകത്തും പുറത്തുമി 

രീക്കുന്നതായും., സ്ഥാവരമായും., ജംഗമമായും, രൂപം മുതലായവയില്ലാത്തതി 

നാല് അറിയപ്പെടാത്തതായും, അജ്ഞാനികറംക്കു മൂരസ്ഥമായും ജ്ഞാനികറം 

ക്കു സമീപസ്ഥമായും. സ്ഥാവരജംഗമ ങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളില് കാരണാത്മ 

നാ പിഭാഗിക്കപ്പെടാതേയും, (എങ്കിലും) കായ്യാത്മനാ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടപോലെ 

യും. സ്ഥിതികാലത്തില് ഭൂതങ്ങളെ (പ്രാണികളെ) രക്ഷിക്കുനനതായും, പ്രുലയ 

കാലത്തില് സകലത്തേയും ഗ്രസിക്കുന്നതായും, സൃഷ്ടരീകാലത്തില് എല്ലാററിനേ 

യുമുണ്ടാക്കുന്നതായും. ഇരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ബഹിഃ_പുറമെ. തൊലിവരെയഴുള്ള ദേഹം അവിദ്യയാല് एटि 

(020010९9) കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ അപേക്ഷിച്ചു , അതിനെത്തന്നെ 

അവധിയാക്കി കല്ലിച്ചിട്ടാണ' “ബഹിഃ? (പുറത്ത് ) എന്നു പറയുന്നത്. അ 

പ്രകാരംതന്നെ പ്രതൃഗാത്മാവിനെ അപേക്ഷിച്ച് , ദേഹത്തെത്തന്നെ അവധി 
യാക്കി, :അന്തഃ? (അകത്ത് ) എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. “അന്തഭാഗത്തും 

ബഹിഭാഗത്തും? എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതു മധ്ൃത്തിലില്ലെന്നു വരുന്നു. 

ഇതിനെ പരിഹരിപ്പാ൯വേണ്ടി അതു ചരവും അചരവൃയമാണ് എന്നു. ഭഗവാന് 
| ~ 

പറയുന്നു__സപ്റ്യുമാണ് എന്നു തോന്നിയ രജ്ജു എപ്രകാരമോ അതുപോലെ ച 
രമായതും അചരമായതും__ദേഹമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതും -- എല്ലാം ജേഞയ 

മായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു. 

ഇവിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു പൂദ്യപക്ഷം വന്നേയ്കരാം__വ്യവഹാരവിഷയമാ 
യ സകലചരാചരങ്ങളും ജേഞയമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മമാണെങ്കില് പിന്നെ അ 

ത്” ഇതാണ്” എന്ന്” എല്ലാവരും അതിനെ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ 
കുന്നു; 

2 2 5) 2 > (¬ 2 9) 2 4 സമാധാനം ശരിതന്നെയാണ്. അത് ०१००० ।९\० പ്രകാശക്കുന്നു. 

എങ്കിലും അത്” ആകാശംപോലെ സൂക്ഷ്മമാകുന്നു (ഇന്്രിയങ്ങറംക്കു ഗോചരമ 

& എന്നത്ഥം.) അതിനാല്. സ്മൂക്ഷൂത്വം ഹേതുവായിട്ട്, അത് ആത്മരൂപമാ 

യി പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിദ്ധാന്മാക്ക് അതിനെ അറിഷജുവാ൯. കഴിക 

യില്ല. എന്നാല് പിീദ്വാന്മാര് “ആത്തമൈവേദം സവ്യം-ഇതെല്ലാം ആത്മാവാകു 

ന്നാ (ബ്ല ഉ. ൨.൫. ൬) ८ (62156) 076018० സവ്ൃം--ഇതെല്പാം ബ്രഹ്മമാകുന്നു? (ബ്ല 

ഉ.. ൨. ൫. ൧) എന്ന പ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിനെ നല്ലവണ്ണം അടിയുന്നു. 

അറിയപ്പെടാതെയിരിക്കുമ്വോഠം അതു വളരെ ഒലൂരെയാകുന്നു. എന്തെന്നാല് 

കോടിസംവത്സരങ്ങ0ംകൊണ്ടും അവിദ്വാന്മാക്ക് അതിനെ പ്രാപിപ്പാന് ക 

ഴികയില്ല. പിദ്വാന്മാക്ക്' അതു വളരെ 00210 1008012. എന്തെന്നാല് അത് 

അവരുടെ ആത്മാധവൃതന്നെയാകുന്നു. അവിഭക്തം-ആകാശംപോലെ അത് 

എല്ലാ ദേഹത്തിലും വിഭാഗിക്കപ്പെടാതെ ഒന്നായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. ഭൂതേ 

ഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം (എങ്കിലും) അതു ദേഹങ്ങളില് മാത്രം പ്രകാശി 

ക്കനാതിനാല് സധ്യൃപ്രാണികളിലും (ദേഹംപ്രതി) പിഭാഗിക്കപ്പെട്ടപോലെയി 



ധൂു 
൧൩൧0൦ അധ്യ്യായം 206) 

രിക്കുകയും ൭ യ്യുന്നു. തല് ജേഞയം ഭൂതഭത്തൃ ച--ആ ജേഞയവസ്തൂ സ്ഥിതി 

കാലത്തില് പ്രാണികളെ ഭരിക്കുന്നു. ഗ്രസിഷ്ണു--പ്രലയകാലത്തില് അത സകല 

ത്തേയും ഗ്രസിക്കുന്നു. പ്രഭവിഷ്ണു-ഉ ല്പത്തികാലത്തില് അതു സകലത്തേയും ജ 

നിപ്പിക്കുന്നു. രജ്ജു എപ്രകാരമാണ് മിഥ്യ്യാകല്ലിതമായ സപ്റ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കു 

ന്നത് അതുപോലെയാകുന്നു ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചത്തെ സ്തൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 

[ശ_സ] പ്രഭവിഷ്ണു-രജ്ജു എപ്രകാരമാണ്” ആരോപിതമായിരികകന്ന സ്പ്ല്രാദ്യഠകാരത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നത്” അതുപോലെ അജ്ഞാനദശയില് ജ്ഞേയമായിരിക്കുന്ന ബ്രമ്മം അധ്യാത്മാദിരൂപമാ 

യി ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രഭവിഷ്ണകു__ ഭാന്തന്മാക്ക ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്' പ്രപഞ്ചാകാരമായി പ്ര 

കാശിക്കുന്നത് എന്നത്ഥം. ഭൂതഭത്ത ചആ ബ്രശ്മംതന്നെ തന്നില് ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന ആ 

കാശാദ। (20593 0०489 + 41. കൊടുത്തു ഭരണം ചെയ്യുന്നതിനാല് ഭൂതഭത്താവായി ഭവിക്കു 

ന൯ു൨തന്നില് ആരോപിക്കപ്പെട്ട സകലത്തേയും മുഡന്മാരുടെ വ൮ൃവഹാരത്തിന്നുവേണ്ടി ഭരിക്കുന്നു 

വെന്നത്ഥം. ഗ്രസിഷ്ണ്കു ചം-എന്നാല് ആ ബ്രദ്മംതന്നെ, പ്രബോധദശയില് അധിഷ്ഠാനയാഥാത്മ്യ 

ത്തെ സന്ദശിക്കുന്ന കാലത്തു ഗ്രസിഷ്ണുവായി ഭവിക്കുന്നു__തന്നില് ആരോപിക്കപ്പേട്ടിട്ടുള്ള സകല 

ത്തേയും തന്നില്തന്നെ മറയ്ക്കുന്നു. പരവും അവ്യയയവുമായിരിക്കുന്ന തന്നില് സവ്വവും ഏകീഭവി 

ക്കുന്നു. രജ്ജുവെന്നപോലെം, ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന സവ്യത്തേയും സ്വാത്മനാ ഉപസംഹരിച്ചി 

ട്ട വിപരീിതഭാവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ്, ബോധമയമായും വികാരരഹിതമായും കേവലമായും അദ്വൈ 

തമായുമിരിക്കുന്ന സ്വസത്തയെ ഭജിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. 

പൂവ്വപക്ഷം__ജ്ഞേയമായിരിക്കുന്ന ആ വസ്തു സവ്ൃത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കാണാത്തതി 

നാല് അതു തമസ്സാകുന്നു. 

സമാധാനം__.അങ്ങിനെ പറവാന് പാടില്ല. 

എന്നാല് പിന്നെ അതെന്താകുന്നു? പറയുന്നു 
9) 1) ഴ് 

൧൭. ജ്യോതിഷാമപ തജേജ്യാതിസ്പുമസഃ പരമുച്യതേ 
<) + ^) 

ഇഞാനം ജേഞയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി ०७०10) വ ഷിതം. 
~~ റീ റ 

തല്--ആ ജേഞയവസ്തൂ (പരബ്രഹ്മം), ജ്യോതിഷാം അപിട(സൃയ്യാദി) പ്രകാശമുള്ള 

വസ്ത്രക്കാംക്കുകൂടി, ജ്യ്യോതിഃടപ്രകാശകമായും, (അതഃ ഏവ)ടഅതു ഹേതുവായിട്ടതന്നെ, 

തമസഃ പരം-അജ്ഞാനത്തില്നിന്ന്' (അല്ലെങ്കില് സുക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയില്നിന്ന്) 

അന്മ്യമായും, ഉ.ച്യയതേട-പറയപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനം (തല് ഏവ) (ബുഭ്ധിപ്ത്തിയില് പ്രകാശി 

ക്കുന്ന) ഹുഞാനവും (ജ്ഞാനസ്വ രൂപമായതും) അതുതന്നെ, ജേഞയം--ജ്ഞാനത്തിന്ന് (രൂപാ 

ദ്ാകാരേണ) വിഷയമായതുംം ജ്ഞാനഗമ്യം-ജ്ഞാനംകൊണ്ട് (അമാനിത്വാദിലക്ഷണമായ 

മുമ്പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനസാധനംകൊണ്ട്) പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതും, (തല് ഏവ)-അതു തന്നെ 

യാകുന്നു. (തല്)-ആ ജേഞയവസ്തം സവസ്യയ-സകലപ്രാണികളുടേയും, ഹൃദിടഹൃദയ 

ത്തില്, വിഷ്ടിതംടവിശേഷേണ (അപ്രച്യുതസ്വഭൂപമായി, നിയന്താവായി) സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. 
4) 5) 

ആ ജേഞയവസ്തു സൂയ്യാദിപ്രകാശവയസ്ത്രക്കറംക്കുംകൂട ളം 
) 0 7 

> 

(അതിനാല്) അജ്ഞാന ത്തില്നിന്നു' (അല്ലെങ്കില്, സൂക്ഷ്മപ്രകൃതിയില്നിന്ന്) 

അന്മ്യമായും, പറയപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനസ്വരൂപമായതും, ഇ്ഞാനത്തിന്നു വിഷ 

യമായതും. ജ്ഞാനംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനമായതും, അതുതന്നെ 

% [ശ്ര] €ധിഷ്കിതം? എന്നു പാഠാന്തരം. അപ്പോം, (സകലപ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തി 

ന്ന്) അധിഷ്ഠാനമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. 
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യാകുന്നു. ആ ജേഞയവസ്തു സകലപ്രാണികളുടേയും ഹ്ലുദയത്തില് നിയന്താ: 

വായി സ്ഥിതിചെയുന്നു. 

2 5) 2 5} (८००80) ആ ജേഞയവസ്തര ആദിപ്രകാശവസ്ത്ക്കറംക്കുംകൂടി പ്രകാശക 

മാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ആത്മചൈതന്യൃപ്രകാശത്താല് പ്രകാശിപ്പ്ിക്കപ്പെട്ടിട്ടാ 
3 + 2 <) ;) > धि 9 റ 

ണ് സ്മയ്യാടിജ്യോതിസ്സുകഠം (പ്രകാശവസ്തക്കറം) പ്രകാശിക്കുന്നത് . ഇതിന്നു 

പ്രമാണമായി ശ്രുതിയും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു__ 
८ ) 2 1029 2 ठ) &@) ४= (11 | । യേന സ്മൂയുസ്ലപ തേജസേദ്ധ न തേജസ്സ്റിനാല് പ്രകാശി 

പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ്' സൂയ്യന് പ്രകാശിക്കുന്നത്” (തൈ. ബ്രാ. ൩. ൧൨. ൯). 

തസ്യ ഭാസാ സവമിദം വിഭാതി അതിന്െറ പ്രകാശംകൊണ്ട്' ഇതെ 

ല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നു”. (ശ്വേത. ഉ. ൬. ൧൪). 

സ് മൃതിയും അപ്രകാരംതനൊ പറയുന്നു_:യദാഭിത്ൃയഗതം തേജഃ? (8. 

ഗി. അ. ൧൫. ९६29. ൧൨). 

അത്' (ജേഞയവസ്ത) അജ്ഞാനത്താല് സ്ത്റശിക്കപ്പെടാത്തതാകുന്നുവെ 

ന്ന പറയപ്പെടുന്നു. 
प 3 व റി 

ജ്ഞാനാദിയെ പ്രാപിപ്പാന് പ്രയാസമാണ് എന്നു കരുതി ബുദ്ധിക്ഷ 

യത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നുലേണ്ടി ഭഗ 

വാന് പറയുന്നു__ജ്ഞാനം-അമാനിത്വം മുതലായത്. ജേഞയം-/ജേഞയം 

യത്തല് പ്രവക്ഷ്യാമി? എന്നു മുതല്ക്ക് (ഇതേവരെ) പറയപ്പെട്ടതുതന്നെ. 

ജ്ഞാനഗമ്യം-അറിയപ്പെടേണ്ടത് ; (ജേഞയം) തന്നെ അറിയപ്പെട്ടാല് ആതു 

ജ്ഞാനഫലമായി. അതിനാലാണ് ജ്ഞാനഗമ്യം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. 

യാതൊന്ന്” അറിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നുവോ അതു ജേഞയമായി ഭവിക്കുന്നു. 

ഈ മൂന്നു കൂട്ടവും__ജ്ഞാനവും, ജേഞയവും, ജ്ഞാനഗമ്യവും__സകലപ്രാണിക 
9 ध 8 दि १ र റ] 

ളുടേയും ഹൃദയത്തില് (ബുദ്ധിയില്) വിശേഷമായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബൃദ്ധി. 
¶ © १] 0 । 3 ഗി ^ യിലാണ് ഇവ മൂന്നും സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിക്കുന്നത്. 

ഇതേവരെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട അത്ഥത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഈ ശ്ല്രോകമാരം. 

ഭിക്കുന്നു_ 

൧൮. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജേഞയം ചോക്തം സമാസതഃ 

മത്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മത്ഭാവായോപപദ്ൃതേ. 

ഇതി ക്ഷേത്രം--ഇങ്ങിനെ (००८०७०० മുതല് ധ്ൃതിവരെയുള്ള) ക്ഷേത്രവും, തഥാ--അ. 

പ്രകാരംതന്നെ, ജ്ഞാനം-(അമാനിത്വം മുതല് തത്ത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം എന്നതുവരേയുള്ള] 

ഇ്ഞാനവും, ജേഞയം ച (:അനാദിമല് പരം ബ്രഹ്മ” എന്നതു മുതല് “ഹൃദി സവസ്യയ വി 

ഷ്ടിതം" എന്നതുവരേയുള്ള) ജേഞയവും, സമാസതര്ടസംക്ഷേപമായി, ഉക്തം-പറയപ്പെട്ട. 

മത്ഭക്തഃട(മുന്നധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ) എന്െറ ഭക്തന്, ഏതല്--ഇ 

തിനെ, വിജ്ഞായടഅറിഞ്ഞ”. മത്ഭാവായടബ്രഹ്മത്വത്തിന്ന് (എന്െറ സ്വരൂപമാകുന്ന. 

തിന്ന്), ഉപപട്യ്യതേടയോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 
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ഇങ്ങിനെ ക്ഷേത്രവും. അപ്രകാരംതന്നെ ജ്ഞാനവും, ജേഞയവും., സം 
ക്ഷേപമായി പറയപ്പെട്ട. എന്റെറ ഭക്തനായവ൯ ഇതിനെ അറിഞ്ഞ് എ 

നെറ സ്വരൂപമാകുന്നതിന്നു (ബ്രഹ്മത്വത്തിന്നു) യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ക്ഷേത്രം--മഹാഭൂതം മുതല് ധ്ൃതിപരെ മുമ്പറയപ്പെട്ടത്, 
ജ്ഞാനം: അമാനിത്വം? മുതല് “തത്ത്വജ്ഞാനാത്ഥദശനം? എന്നതുവരെ പറ 

യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത”. ജേഞയ൦_:ജേഞയം യത്തതാ എന്നതുമുതല് “തമസഃ പരമു 

ച്യതേ? എന്നതുവരെ പറയപ്പെട്ടത്. ഉക്തം സമാസതഃ-ഇവയെല്ലാം സം 

ക്ഷേപമായി പറയപ്പെട്ട. സകലവേദാത്ഥവും ഗീതാത്ഥവ്യം ഇതില് ഒതുങ്ങി 

യിരിക്കുന്നവെന്നാണ്' ഭഗവാന് ഉപദേശിക്കുന്നത്” (സകല പേദങ്ങളില്നിന്നും 

ഗീതാശാസ്ര്രത്തില്നിന്നും ഗ്രഹിപ്പാനുള്ളത' ഇത്രമാത്രമേയുള്ളവെന്നാണ് @ 

ഗവാ൯ ആസകലംകൂടി ഉപദേശിക്കുന്നത്.) ഈ സമൃശശഈത്തിന്ന് ആരാണ് 

അധികാരി?_ഭഗപാ൯ പറയുന്നു__മത്ഭക്തഃ--ഇഈശ്വരനായും സവജ്ഞനായും 

© 100 ८०19-० വാസുഃദവാായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ സവത്തിന്നമാത്മാവായി ദ 

ശിക്കുകയും, കാണുന്നതും കേംക്കുന്നതും സ്തൂശിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാ൯തന്നെ 

യാണ് എന്നു ദൂഡ്ധമായി വീശ്വസിക്കുകഷും, ചെയ്യുന്നവന് എന്െറ ഭക്തന്. 

അങ്ങിനെയിരിക്കുനന എനെെറ ഭക്തന് മുന്പറഞ്ഞ സമ്ൃശ്ശനത്തെ സിദ്ധി 

ച്ച് മത്ഭാവത്തിന്നായിക്കൊണ്ട __പരമാത്മഭാവത്തിന്നായിക്കൊ ണ്ട് _യോഗ്യ 
നായി ഭവിക്കുന്നു _ അവന് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഏഴാമധ്യ്യായത്തില് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടി പര എന്നും അപര 

എന്നും ഈശ്വരന്െറ രണ്ടു പ്രകൃതികഠം വണ്ണിക്കപ്പെട്ട ഇവ പ്രാണികളുടെ യോനിയാണെന്നും 

പറഞ്ഞു (അര. ൭. ശ്ലോ. ൬). എന്നാല് ക്ഷേത്രമെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നുമുള്ള രണ്ടു പ്രകൃതികം ഇ 

ങ്ങിനെയാണ് ഭൂതങ്ങളുടെ (പ്രാണികളുടെ) യോനിയാകുന്നത്” എന്ന്” ഇപ്പ്പോം പറയുന്നു__ 
9) 1) 

൧൯. പ്രകൃതിം പുരുഷം. ചൈവ വിദഭ്ധ്യനാദ। ഉഭാവപി 
9] 

വികാരാംശ്ച ഗുണാംശ്ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാന്. 
പ്രകൃതിംടപ്രകൃതിയേയും, പുരുഷം ച ഏവ-പുരുഷനേയും, ഉഭൌ അപിടഇവ ©. 

ങിനേയും, അനാദീടഅനാടികളെന്ന്, വിദ്ധി-അറിഞ്ഞാലും. വികാരാ൯ ചടദേഹേന്ദി 

യാടിവികാരങ്ങളേയും, ഗുണാന് ച ഏവ-(ഗുണപരിണാമങ്ങളായ) സുഖദുഃഖമോഹാദി 

കളേയും, പ്രകൃതിസംഭവാന്പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടായവയെന്ന', വിദ്ധി-അറിഞ്ഞാലും. 

പ്രകൃതിയും പുരുഷനും രണ്ടും അനാദികളാണെന്നറിഞ്ഞാലും. ദേഹേ 
८ ^ ‡] 

ന്രീയാദിപികാരങ്ങളും സുഖദുഃഖമോഹാദികളും പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടായവയാ 
ണെന്നുമ റിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ഈശ്വരന്െറ രണ്ടു പ്രകൃതികളാകന്നു. 
റ] <) 

ഈ പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് @नाद्े० ആദിയില്ലാത്തവയാകുന്നുവെന്നഠിയണം. ഈ 
५ ¢) () 9 | 

८०-1९09 നിത്യനാകയാല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രകൃതിയും നിത്യയമായിരിക്കുന്നതു 
८ യുക്തംതന്നെ. ഈ രണ്ടു പ്രകൃതികളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്” ഇരശ്വരന്ന് ഈശ്വര 

ത്വംതന്നെ ഉള്ളത്. ഇവ മൂലമാണ് (ഇവയെക്കൊണ്ടാണ് ) അദ്ദേഹം ജഗ 

ത്തിനെറ ഉ.ല്പത്തിസ്ഥിതിലയങ്ങറംക്കു ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു 



പുളി 
൪൧൧ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

റൂ 9 റു ട് റ] ह റി പ്രകൃതികളും അനാദിയായിരിക്കുനതിനാല് ഇവ സംസാരത്തിന്നു കാരണമായ 

ഭവിക്കുന്നു. 

അനാദീ? എന്ന പദത്തെ ചിലര് “നേ ആദീ-അാനാദി? എന്നു തല് 

പുരുഷസമാസമായിട്ടെടുക്കുന്നു. (പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് ആദിയിലുള്ലവയല്ല എ 

ന്ന് ഇപ്പ്യോഠം അത്ഥമാകുന്നു!. ഇങ്ങിനെ പ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്' ഈ 

ശ്വരന്നു ജഗല്കാരണത്വം സിദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് അപര് വാദിക്കുന്നു. അത 

ല്യാതെ. പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് നിത്യമെന്നു പരികില് അവരാണ്” ജഗത്തിനെ 

സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും, ഈശ്വരന്നു തല്കത്തൃത്വമില്ലെന്നും, വരുമത്രെ. 

ഈ വാദം തെററാകുന്നു. എന്തെന്നാല്, പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരുടെ ഉല്പ 

ത്തിക്കുഭമുന്വ്' ഈശ്വരന്ന് ५ ഭരിപ്യാനായി യാതൊന്നമില്ലാത്തതിനാല് (--ഈ 

ശിതവ്യാഭാവാല്), ഈശ്വരത്വമില്ല എന്നു വരുന്ന. സംസാരത്തിന്ന്' (ഈശ്വ 

രനല്ലാതെ ചേറെ) കാരണവുമില്ലെങ്കില് മോക്ഷവുമില്ലെന്നാകും. അപ്പ്യോഠം 

ശാസ്രൂവും നിഫ്ണ്റയോജനമായി ഭവിക്കും. എന്നുതന്നെയല്ല ബന്ധമോക്ഷ 

ങ്ങറം രണ്ടുമില്ലെന്നുംകൂടി വരും. എന്നാല് ഈശ്വരനെറ പ്രകൃതികറം 09) 

ത്ൃമാണ് എങ്കില് ഇവയെല്ലാം ഉപപന്നമായി ഭവിക്കുന്നതാണ് ._എ 

ങ്ജിനെ?__പറയുന്നു__വികാരാ൯ ചംബുൃദ്ധി മുതല് ദേഹേന്ദ്രീയങ്ങഥംവരെ 

യുള്ള ഇനി പറയുവാ൯ പോകുന സകലവികാരങ്ങളേയുംം ഗുണാ൯ ച. 

സുഖദുഃഖമോഹപ്രത്യയാകാരമായി__സുഖം ദുഃഖം മോഹം എന്നിങ്ങിനെ 

(അന്തഃകരണത്തിനെറ) വിപിധ അപസ്ഥാഭേദമായി__പരിണമിച്ചിട്ടുള്ള സ 

കലഗുണങ്ങളേയഴും; പ്രകൃതിസംഭവാന് പിദ്ധിത്രിഗുണാത്മികയായും സകല 

വികാരങ്ങംക്കും കാരണമായ ഈശ്വരശക്തിയായുമിരിക്കുന്ന മായയില്നിന്നുത്ഭ 
1) 9) १] 9] വിച്ചുവയെന്നറിഞ്ഞാലും__അവജെല്ല്ാം പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമങ്ങളാണെന്ന 

റിഞ്ഞാലം. 
[ശ_സ] സകലവേദാന്തശാസ്ത്രത്തിനേറയും ഗീതാശാസ്ത്രത്തിനേറയും അത്ഥം ഇതേവരെ പ 

റഞ്ഞതുകൊണ്ടവസാനിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഏഴാമധ്യായത്തില് “എതദ്യോനിനി ഭൂതാനി? എന്നിങ്ങിനെ 

പര എന്നും അപര എന്നും രണ്ട പ്രകൃതികളുടെ സംസാരകാരണത്വത്തേയും ജന്മാദിതല്കാരണകത്വ 
മ] റി റി 2 १. ७, തമി; € ५ 0 ; ठ) 9 ത്തേയുംപററി സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇപ്പ്പോഠം “കായ്ക്കകാരണകത്തൃത്വേ 

“യാവത്സംജായതേ കിഞ്ചില് സത്ത്വം സ്ഥാവരജംഗമം? എന്നും മററുമുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു വെളി 

വാക്കുന്നതിന്നും, (പിന്നെ) ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് പേരതിരിച്ചു വണ്ണിക്കപ്പെട്ട വെങ്കിലും പ്രകൃതിപുരു 

& പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് അനാദിയല്ലെങ്കില് ഈശ്വരനെന്ന വൃയവഹാരമേയില്ല. എന്തെന്നാല് 
റൂ + | 8 © റി 9 റു റ്റ ध റൂ നിശ്ശൂണബ്രക്മത്തിന്ന പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരില്ലെങ്കില് (അവരുടെ ഉല്പത്തിക്കുമുമ്പ് } ഈശ്വരത്വമില്ല. 

പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില് മാത്രമേ ഈശ്വരന് എന്ന വൃവഹാരമുള്ള. എ 

ന്നുതന്നെയുമല്ല, പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് അനാദിയല്ല എന്നു വരികില് പുരുഷന്ന്” അനാടിയായ കമ്മബ 

ന്ധം എന്നതു വരുവാന് പാടില്ല. മേലിലും ഈശ്വരന്, പൃവകമ്മസംസ്താരമായ കാരണം കൂടാതെ, 

ഒരു ജീവിയെ സുഖിയായും മറെറാരു ജീവിയെ ടുടഖിയായും സൃഷ്ടിക്കുന്നപക്ഷം അദ്ദേഹത്തില് പക്ഷ 

പാതവും ദയയില്ലായ്യയും കല്ലിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാല് ബന്ധമേയില്ലെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ബന്ധ 

മില്ലെങ്കില് മോക്ഷമില്ല. മോക്ഷമില്ലെങ്കില് തല്പ്രതിപാദകമായ ശാസ്ത്രം നി്ണുയോജനമാകും. 

എന്നാല് പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് അനാദിയാണെന്നു സ്വികരിക്കുന്നപക്ഷം ഈ വൈഷമ്യം യാതൊന്നു 

മില്ല. അ.തിനാല് പ്രകൂൃതിപുരുഷന്മാര് അനാടിയാണ്' എന്നു പറഞ്ഞത്' ശരിതന്നെ. 
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ഷന്മാർ അനാദിയാണെന്നും, സകലവികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതികായ്യുമാണെന്നും, ക്ഷേത്രജ്ഞ 

നില് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന സംസാരം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധ്യാസംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും, സം 

സാരം (പരമാത്ഥത്തില്) പ്രകൃത്ിധമ്മമാണെന്നും, ആത്മാ നിവ്വികാരനും അസംഗനുമാണെന്നും ആ 

ത്മാവിന്നു കത്തൃത്വമാകട്ടേ ഭോകതൃത്വമാകട്ടേ സംസാരിത്വമാകട്ടേ ഇല്ലെന്നും, സ്ൃഷ്ടമാക്കുന്നതിന്നും 

വേണ്ടി ഇനിയത്തെ ശ്രോകമാരംഭിക്കുന്നു__പ്രകൃതിമിതി. 

എന്നാല് പ്രകൃതിയില്നിന്നുഅഅവിച്ചിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എവയാകുന്നു? ഭഗവാന് 

പറയുന്നു 

൨0. കായ്യുകരണഷകത്തൃത്വേ ഹേതുഃ പ്രകൃതിരുച്യതേ 

പുരുഷഃ സുഖഭുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്തവേ 6०५22 പ്യതേ. 

കായ്യുകരണകര്ത്തൃത്വേട(ദേഹേന്ദ്രിയാദ്ട്യാകാരമായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നതില്) ദേ 

ഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഗതിയില്, പ്രകൃതി ഃടമായ, ഹേതുഃ--കാരണം ആണെ 

ന്ന്, ഉ്യയതേട(കപിലാദികളാല്) പറയപ്പെടുന്നു. പുരുഷഃ (തു)-എന്നാല് ജീവന്, സുഖ 

ദുഃഖാനാംടസുഖടുഃഖങ്ങളുടെ, ഭോക്തൃത്വേടഅനുഭവവിഷയത്തില്, ഹേതുഃ-കാരണം ആ 

ണെന്ന്, ഉച്യൃതേ-പറയപ്പെടുന്നു. 

ദേഹ്റേദ്രിയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കായ്യുത്തില് മായ കാരണമെന്നു പറ 

യപ്പെടുന്നു. സുഖടുഃഖങ്ങളുടെ അനുഭവവിഷയത്തില് ജീപനാണ് കാരണമെ 

ന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) കായ്യുകരണകത്തൃത്വേ__കായ്യും-ശരീരം കരണങ്ങറം-ശരീര 
$ 

9) >) 9) 5) (2) 

ത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പതിമൂന്നു കൂട്ടം (--ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങഥം അഞ്ച, കമ്മേ 

ന്രിയങ്ങം അഞ്ച്, മനസ്സ്, 
1) 9) )) 5) 

തായ അഞ്ച ഭൂതങ്ങളും, അഞ്ചു വിഷയങ്ങളും, ഫഎന്നല്ല പ്രകൃതിയില്നിന്നുണ്ടാ 

കുന്ന 202 10096915 സകലവികാരങ്ങളും കൂടിയതാണ് കായ്യും എന്നു ഗ്രഹീക്കേ 

ബുദ്ധി, അഹംകാരം). ദേഹത്തെ നിമ്മിക്കുന്ന 

ണ്ടതാകുന്നു. പ്രകൃതിസംഭവങ്ങളായ സുഖം ദുഃഖം മോഹം എന്ന ഗുണങ്ങറം 

ഇന്ര്രീയങ്ങളെ. ആശ്രയിച്ചു നിലൂുന്നതിനാല് അവയെ കാരണമായി ഗ്രഹിക്കേ 

ണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള കായ്യുകരണങ്ങളെ ഉ.ല്പാടദിപ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള 

ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ (കായ്യുക 

രണങ്ങളെ) ൭ല്പാദിവപ്പിക്കു കനിമിത്തം പ്രകൃതി സംസാരത്തിന്നു കാരണമായി 

ഭവിക്കുന്നു. “കായ്യുകാരണകത്തുത്വേ? എന്നു പാഠാന്തരമുണ്ട്. അപ്പോം “കാ 

രണാപദത്തിന്നു ഹേതുവെന്നത്ഥം. യാതൊന്നാണ് മറെറാന്നിനെറ വിപരി 

ണാമ (പേറൊന്നായിട്ടുള്ള മാററ)മായി ഭവിക്കുന്നത് അത് അതിന്െറ കായും, 

അല്ലെജില് വികാരം, ആകുന്നു. വികാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന വികാരി(അതി 

നെറ) കാരണവുമാകുന്നു. ഇഞ്ങിനെ വികാരികളായ കായ്യുകാരണങ്ങളുടെ ഉല്പ 

ത്തിക്കു ഹേതു പ്രകൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില്, (ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം പ 

ത്തം വിഷയങ്ങറം അഞ്ച്, മന സ്സ് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള) പതിനാറു വികാര 

ങ്ങ്റം കായ്യും. പ്രകൃതിവികൃതികഠം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന (മഹത്തത്ത്വം, അ 

ഹംകാരം, അഞ്ഞു ഭൂതതന്മാത്രകഠം എന്ന) ഏഴു കൂട്ടം കാരണം. ഇവയാണ് 
ടട 

ടട ടട 

& “കായ്യുകാരണ? എന്നു പാഠാന്തരം. 
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കായ്യുകാരണങ്ങറം ०012 പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്രുകാരമുള്ള കായ്യുകാരണങ്ങളു 
ടെ ഉഅപത്തിക്കു ഹേതു പ്രകൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി പുരുഷന് എ 
ങ്ങിനെയാണ്” സംസാരത്തിന്നു കാരണമാഷി ഭവി ക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു__ പുരു 
ഷന്, ജിവന്, ക്കോത്രജ്ഞ൯, ഭോക്താപ് എന്നിപജെല്ലാം പയ്യായശബ്ദങ്ങളാ 
കുന്നു. സുഖദുഃഖാദിഭോഗ്യപിഷയങ്ങളെ അനുഭപിക്കുന്നതിന്നു ഹേതു പുരുഷ 
നാണ് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര്, കായ്യുകരണങ്ങളെ ഉല്പാ 
ദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും എങ്ങിനെയാ 
ണ് (അവര്) സംസാരത്തിന്നു കാരണമായി ഭപിക്കുന്നതാ? പറയുന്നു__ പ്രകൃതി, 
കായയും കരണം (ദേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങറം ०१) ०९109 6300} സുഖം ദുഃഖം എന്നീ രൂ 
०109९01" ഹേതുഫലമായി (കാരണവും തല്കായ്യുവുമായി) പരിണമിക്കാതേ 
യും, ചൈതന്യരൂപനായിരിക്കുന്ന പുരുഷന് (പ്രകൃതിയുടെ ആ വക പരിണാമ 
ങ്ങളെ) അനുഭവിക്കാതേയും. ഇരിക്കുന്നുചെങ്കില് പിന്നെ സംസാരം എപിടെ 
യാണ് ? എന്നാല് കായ്യുകരണ (സുഖദുഃഖ) രൂപമായും ഹേതൃഫലമാഷും പരി 
ണമിച്ചിരിക്കുന്നതും, ഭോഗ്യമായതുമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടി അതിന്െറ 04) 12) 
തമായും ഭോക്താവായുമിരിക്കുന്ന പുരുഷന്ന് അവിദ്യാതൂപമായ സംബന്ധം 
എപ്പ്യോഴാണുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോം സംസാരമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനാല് 
പ്രകൃത്ിപുരുഷന്മാര് കായ്യകരണകത്തൃത്വേനയഷും സുഖടുഃഖഭോക്തൃത്വേനയും 
സംസാരത്തിന്നു കാരണമാകുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതു ജൂക്തംതന്നെ. (പ്രകൃതി കായ്യൂ 
കരണങ്ങളെ ഉല്പാടിപ്പിക്കുന്നതായും., പുരുഷന് സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ഭോക്താവാ 
യുമീരിക്കുന്നു. അവരുടെ സംയോഗത്തിലാണ് സംസാരം). എന്നാല് സംസാ 
രമെന്നത് എന്താകുന്നു? 

സുഖടുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുക എന്ന അവസ്ഥതനനെ സംസാരം. സു 
ഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നപനാകയാല് പുരുഷന് സംസാരിയായി ഭവിക്കുക 
ഡം ० १0; 

സുഖടുഭഖങ്ങളെ അനുഭപിക്കുന്നതിനാല് പുരുഷന് സംസാരിയാണ്? എന്നു പറഞ്ഞു. എ 
ന്നാല് അത് (സുഖദൂഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നത്”) എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് പഠയുന്നു__ 

൨൧. പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭൂങ്ക്കതേ പ്രകൃതിജാന് ഗണാ൯ 
കാരണം ഗുണസംഗോഡസ്ത്യ സദസദ്യ്യോനിജന്മസു. 

പുരുഷഃടജീവാത്മാ, പ്രകൃതിസ്ഥഃ ഹിടപ്രകൃതികായ്യുമായ ദേഹത്തില് (താദാത്ത്മയേ 
ന) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുലെന്നതു ഹേതുവായിട്ട്, പ്രകൃതിജാന്ട(പ്രകൃതികായ്യുമായ) ദേഹത്തില് 
നിന്നുണ്ടാകുന്ന, 2972000 = 0091 8611098 1868, ഭൂങ് ക്തേ-:അനുഭവിക്കുന്നു. അസ്യ:ഈ ജീ 
വാത്മാവിന്ന്', ഗുണസംഗഃ-(ശുഭാശുഭകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന) ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള സംബ 
ന്ധം, സദസദ്ദയോനിജന്മസുംദേവതിയ്യഗാടിയോനികളില് ജനിക്കുന്നതിന്ന്, കാരണം--കാര 
ണമായി ഭവിക്കുന്നു. 

പി റി त പ്രകൃത (०९ ००९२ ദേഹത്തില് (ദേഹമാണ് താന് എനന അഭിമാന 
ത്തോടുകൂടി) ഇരി ക്കുന്നതിനാല് ജീപ൯ ദേഹത്തി അനിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖാ 
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ദികളെ, അനുഭവിക്കുന്നു. (ശ്രഭാശുഭകമ്മങ്ങളെ. ചെയ്യുന്ന) ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള 

സംബന്ധം ഈ ജീവന് ദേവതിയുഗാദിയോനികളില് ജനിക്കുന്നതിന്നു കാരണ 

മായി ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പുരുഷഃംഭോക്താവ് . പ്രകൃതിസ്ഥഃ-അവിദ്യാലക്ഷണമായും 
കായുകാരണരൂപമായി പരിണമിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നപ൯__തന്െറ ആത്മാതന്നെയാണ് പ്രകൃതി എന്നു വിചാരിക്കുന്നപ൯ 

എന്നു താല്പയ്യും. ഹി.തനെറ ആത്മാതന്നെയാണ് പ്രകൃതി എന്നു വിചാരി 
ക്കുക ഹേതുവായിട്ട്. പ്രകൃതിജാ൯ ഗുണാ൯ ഭൂങ് ക്തേടപ്രകൃതിയില്ന്നിന്നുണ്ടാ 
യിട്ടള്ള സുഖദുംഖമോഹാകാരങ്ങളായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ അനുഭവിക്കു 

012. അപ്പോം “ഞാന് സുഖി, ഞാ൯ ദുഃഖി, ഞാന് മൂഡന്. ഞാന് പണ്ഡി 
തന് എന്നിങ്ങിനെ പുരുഷന് (ജീപാത്മാ) വിചാരിക്കുന്നു. 2०13) 9० © 1060) 

@90 അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖമോഹങ്ങളായ ഗണങ്ങളില് പുരുഷന്നുള്ള സം 

ഗം (അവയില് ആത്മഭാവം) ആണ് സംസാരത്തിന്ന് __ജന്മത്തിന്ന്' _ഉള്ള മു 

ഖ്യകാരണം. ശ്രുതി ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു__“സ യഥാകാമോ ഭപതി തല്ക്രതുഭ 
०10} = അവന് എങ്ങിനെ ഇച്ചിക്കുന്നുപോ അവനെറ ബുദ്ധി അതുപ്രകാരമായി 
ഭവിക്കുന്നു”. (ബ്ല. ൭. ©. ൪ ൫) അതിനാല് ഭഗവാന് പറയുന്നു _അസ ४ സദസ 
ദ്യാനിജന്മസു കാരണം ഗുണസംഗഃ.ഭോക്താവായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്ന ഗുണ 

ങ്ങളിലുളള സംഗമാണ് ഉല് കൃഷ്ടമായും നിചമായുമുള്ള യോനികളില് ജനിക്ക 
ന്നതിന്നുള്ള കാരണം. 

അല്ലെങ്കില്, “സദസദ്യയോനിജന്മസു അസ്യ സംസാരസ്ധ) കാരണം ഗു 
നെസംഗഃ? എന്നിങ്ങിനെ “സംസാര്പഭത്തെ അധ്യാഹരിച്ച്' ഉത്തരാഭ്ധത്തെ 
ഇങ്ങീഞെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം__സത്തായും (ഉ.ല്കൃഷ്ടമായും) അസത്തായും (നീച 

മായും) ഉള്ള ജന്മങ്ങളില് (ദഭാക്താവ് അനുഭവിക്കുന്ന) ഗുണങ്ങളില് (ഭോക്താ 

വിന്ന് ) ഉള്ള സംഗമാണ് ഈ സംസാരത്തിന്നുളള കാരണം. സദ്യോനികറം. 

ദേവാദിയോനികറം. അസദ്യോനികറം-പശ്വാദിയോനികറം. (ഏകദേശം?) 
സത്തായും (ഏകദേശം) അസത്തായുമിരിക്കുന്ന (അവയുടെ മദ്ധ്യത്തിലിരിക്കു 
ന്ന) വയാണ് മനുഷ്യയോനികറം എന്ന്” ധ്വനികൊണ്ടു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
ഇങ്ങിനെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്” ഒരു പ്രമാണത്തിന്നും വിരോധമായിരിക്കുന്നില്ല. 

ഈ ദ്ര്ലരോകത്തിനന്െറ താല്പയ്യും താഴെ പറയുംപ്രകാരമാകുന്നു__ (പരു 
०९40} പ്രകൃതിയില് (താദാത്മയേന) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന അ 
വി ©| ४०; (പുരുഷന്ന് ) ഗണങ്ങളില് © 88. സംഗവും അല്ലെങ്കില് കാമവും, (ഇ 

രണ്ടം) ആണ് സംസാരത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങ 
മെ. രണ്ടിനേയും വജ്ജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു കാണിപ്പാ൯വേണ്ടിയാണ് ഇവ 
60022. 100) ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇവയില്നിന്നു നിവത്തിപ്പാനുള്ള ൭ പായം 

(മാഗ്ഗം) സന്യാസസഹിതമായ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളാകുന്നു. ഇതു ഗീതാശാ 
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യാ 
ര്൧൪ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

സ്രൂത്തില് നല്ലവണ്ണം പ്രതീപാടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഷയമായി 
രിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനഒ ത്തവപ്പുറ റി ഈ അധ്യായ ത്തിന്െറ ആരംഭത്തില് 011729९} 

ച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. യേല് ജ്ഞാത്വാമൂതമശ് നുതേ? (അ. ൧൩. ശ്ശോ. ൧൨). 

പഎന്നതുമുതല്ക്ക് (09 സത്തന്നാസഴുച്യതേ? എന്നതുവരെ) 2.88. ശ്ലോകങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ട് അന്യവസ്തരവില്ലെന്നു സാധിച്ചുംം (“സവലതഃപാണിപാദം തല്? എ 

ന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ട് ) സ്വതേ ഇല്ലാത്ത ധമ്മങ്ങളെ അധ്യാ 

രോപിച്ചുംം ആണ് ആ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതിപാടിച്ചിട്ടള്ളത്. 

[ശ_സ] പുവ്വപക്ഷം__പ്രകൃതിപുരുഷന്മാര് നിത്യന്മാരാകയാല് ആത്മാവിന്ന്' അവരോടുള്ള 

സംബന്ധവും നിത്യമായിരിക്കുന്നു. അപ്പ്പോഠം സംസാരവും നിത്യംതന്നെയായി ഭവിക്കും. എ. 

ന്നാല് പിന്നെ എപ്പ്യോഠം എങ്ങിനെയാണ് ആത്മാവിന്നു സംസാരത്തില് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നത്? 

സമാധാനം__ആത്മാവിന്നു ബുഭ്ധ്യഠദിയോടുള്ള സംബന്ധം നിതൃമല്ല. എന്തെന്നാല് അവ 

യവരഹിതമായിട്ടുള്ളതും അവയവത്തോടുകൂടിയതും തമ്മില് സംയോഗസമവായാദിസംബന്ധം സംഭ 

വിക്കുന്നതല്ല. അതിനാല് ആത്മാവിന്നു ബുഭ്ധ്യാദിയോട്' ആധ്യാസികമായ സംബന്ധം മാത്രമാകു 

ന്നു. സ്വാജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സംബന്ധം ആത്മാവിനെ ബന്ധി പ്പിക്കുന്നു വെങ്കിലും വി 

വേകവിജ്ഞാനംകൊണ്ട്' ആത്മാ അതില്നിന്നു നിവത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംഗതിയെ മന 

സ്സിലാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ആത്മാവിന്നു പ്രകൃതിസംബന്ധത്താലുണ്ടാകുന്ന സംസാരത്തേയും, തല്കാ 

രണത്തേയും വിശദമായി പറയുന്നു__പുരുഷ ഇതി. 

ഇനി അതിന്െറ (മോക്ഷഹേതുവായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതത്തില് പറയുന്ന ഇഞാനത്തിന്െറ) സാ 

ക്ഷാല് നിദ്ദേശത്തെത്തന്നെ ചെയ്യുന്നു __ (ആത്മാ സ്വതഃ എന്തു സ്വഭാവത്തോഴടുകൂടിയതാണ്” എന്നു 

പറയുന്നു) 

൨൨. ഉപ്ദ്ഷ്ടാനുമന്താ ച ഭത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ 

പരമാത്മേതി ചാപ്യൃക്തോ 686०0009 | പുരുഷഃ പരഃ 

० {@ ०१1४) 2190209) അസ്തിന് ദേഹേ അപിടപ്രകൃതികായ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ ദേഹ 

ത്തിലിരിക്കുന്നുവെങ്കിലുംം പരടം-ദേഹത്തില്നിന്നന്യമായിരിക്കുന്നു (ദേഹഗുണങ്ങളോടു ചേ 

ന്നിരിക്കുന്നില്ല). (യസ്ലപാല്)-എനത്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ഉപ്രൃഷ്ടാട(ദേഹാദിയില്നിന്നു വേറെ 

യായിട്ടുതന്നെ തല്) സമീപേ നിന്നു കാണുന്നവനായും (സാക്ഷിയായും), അനുമന്താ ചം-അ 

നുമോദിക്കുവാനായിട്ടുതന്നെ സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടു സകലത്തേയുമനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായും, 

ഭത്താ-(ഐശ്വരമായിരിക്കുന്ന രൂപംകൊണ്ട് ) ഈ ജഗത്തിനെ (അല്ലെങ്കില് ദേഹത്തെ) ഭ 

രിക്കുന്നവനായും, ഭോക്താഃ-പാലകനായും (സുഖടുഃഖാദ1ഭോജ്യവസ്ത്രക്കളെ അനുഭവിക്കുന്ന 

വനായും), മഹേശ്വരഃം-ബ്രഹ്മാദികഠംക്കുംകൂടി പതിയായും, പരമാത്മാ ഇതി ചംഅന്തയ്യാ 

മിയായും, ഉക്തഃ--പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ജിപാത്മാ ഈ ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നവെങ്കിലും തത്തിന്നമായി (ദേഹഗു 

ണങ്ങളോടു ചേരാതെ) തന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ആത്മാ സാ 

ക്ഷിയായും (സമീപത്തില് സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു കാണുന്നവനായും?), അനുമോ 

ദിക്കുന്നപനായും (സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടു സകലത്തേയുമയുഗ്രഹിക്കുന്നപനാ 

ത്ത 

१ റ] 

# [ശ_സ] തന്നില് അഭ്ധൃസ്തമമായിരിക്കുന്ന അവ്യയക്താദിസ്ഥ്യലാന്തമുള്ള സകലത്തേയും 
<} (| ४ ക 

ചൈതതസ്ത്യാത്മകമായ സ്വമഹിമകൊണ്ട് , ഇരുട്ടിനെ സൃയ്യന് എന്നപോലെ, (ഭംക്തേം-) ഭൂജിക്കുന്നു__ 

തന്നില്തന്നെ അവ ലയിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്' ഭോക്താ__ഭ്രാന്തിദശയില് താന് തന്നെ പലതായി 

തോന്നുന്നുവെങ്കിലും സമൃഗ് ബോധമുണ്ടാകുമ്പോഠം താന് മാത്രമായി ഭവിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. 
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൧൩0൦ അധ്യായം ൪൧൫ 

യും), ഈ ദേഹത്തെ ഭരിക്കുന്നപനായും, പാലനം ചെയ്യുന്നവനായും, ബ്രഹ്മാ 
ഭികറാക്കുംകൂടി പതിയായും, അന്തയ്യാമിയായും, (ശ്രുതികളില്) പറയപ്പെടട്ടിരി 

ക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഉപ്ദ്ൂഷ്യാ--സമീപേ സ്ഥിതിചെയ്കുകൊണ്ടു താനൊന്നും 6.91. 
യ്യാതെ കാണുകമാത്രും ചെയ്യുന്നവന്. ജൂത്വിക്കും യജമാനനും യജ്ഞകമ്മത്തില് 
പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോറം യജ്ഞവിദ്യയില് കശലനായ വേറൊരുവ൯ 
അവരുടെ സമീപേ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, താന് യാതൊന്നും പ്രപത്തിക്കാതെ., അ 
വര പ്രവത്തിക്കുന്നതിനന്െറ ഗുണദോഷത്തെ നോക്കുകമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാ ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളില് പ്രപത്തി 
ക്കാതെ അവയില്നിന്നന്യനായി തദ്വിലക്ഷണനായി സമീപേ സ്ഥിതിചെയ്യ 
കൊണ്ട് അവയുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ. ദശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില് ഇ 
ങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം__ഭേഹം, ചക്ഷുസ്സ് , മനസ്സ് , ബുദ്ധി, ആത്മാ ഇവയെ 
ല്ലാം (ഒന്നിനൊന്ന് ) ദുഷ്ടാക്കളായിരിക്കുന്നു. ഇവയില് എല്ലാററിലും പുറമേഷു 
89 (००० ദേഹമാകുന്നു. ദേഹം മുതല് ഉള്ളിലേക്കു ക്രമത്തില് നോക്കുന്ന 
തായാൽ ഏററവുമാന്തരമായിട്ടം സമീപമായിട്ടും_ പ്രത്യക ആയിട്ടും__ആ 
ത്മാതന്നെയാകുന്നു. അതിന്നും ആന്തരമായിട്ട്' ചേറൊരു ദ്ൂഷ്ടാവില്ല. അതി 

 ശയസാമീപ്യംകൊണ്ട്' (പ്രതൃഗാത്മാവായി) ദൂഷ്യാപായിരിക്കുന്നതിനാല് © ०1 
ഷ്ടാ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (യജ്ഞവിദ്യാകുശലനായവ൯) യജ്ഞകമ്മത്തി 
നെറ ഉപ്ദ്ഷ്ടാ എന്നതുപോലെ [യജമാനനേറയും ജുത്വിക്കുകളുടേയും യജ്ഞ 
കമ്മത്തില് എപ്രകാരമാണ് യജ്ഞവിദ്യയില് കുശലനായവ൯ ഗുണത്തേയാക 
ട്ടേ ദോഷത്തെയാകട്ടേ, തത്സമീപേ സ്ഥിതിചെയ്ത്ുകൊണ്ട് (ഉപ്ദൃഷ്ടാപായിട്ട് ) 
വിഷയികരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിന്മാത്രസ്വഭാവനായ ആത്മാ] സവത്തേ 
യും വിഷയികരിക്കുനാതിനാല് ത പ്രദൂഷ്ടാവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അനുമന്താം 
വ്യാപാരംചെയ്യുന്നപരിലും വ്യാപാരങ്ങളജിലും പരിതോഷിക്കുന്നപന് അനുമന്താ 
(ടഅനുമോദത്തെ__പരിതോഷത്തെ __ചെയ്യുന്നപ൯). അല്ലെങ്കില്, ദേഹേ 
ന്രീയല്യാപാരങ്ങളില് താന് പ്രവത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രവത്തിക്കുന്ന പോലെ 
അവയ്ക്കു അനുകൂലമായിരിക്കുന്നപ൯ അനുമന്താ. അല്ലെങ്കില്, സ്വസ്വവ്യയാ 
പാരങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നലയ്കു കേവലം സാക്ഷിമാത്രമായിരിക്കുകയാല് അ 
വയ്ക്കു യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുംകൂടാതെ ധില്ലചഛന്നപ൯ അരനുമന്താ. ഭത്താ__ 
ദേഹേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധികറം അന്യയനായും ചൈതനൃസ്വരൂപനായുമിരിക്കുന്ന 
ആത്മാവിന്നു വേണ്ടി കൂടിച്ചേന്ന നിലൂചന്നതിനാല് അവ ഒെ ചതന്യ്യാഭാസങ്ങ 
ഓായി ഭവിക്കുന്നു (അവ ചൈതസ്യത്തോടുകൂടിയവയെന്നപോലെ തോന്നുന്നു). 
അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ദേഹാദികറാക്ക് ആത്മാവാണ് സ്വരൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കി 
ടടളളത്. അതിനാല് തആആത്മാ ഭത്താവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഭോക്താ__ബു 
ഭ്ധിക്കു വിഷയമായിരിക്കുനന സുഖദുഃഖമോഹാത്മകങ്ങളായ സകലപ്രത്യയങ്ങ 



ര്ഥന്ന എ 

ജും അവയുടെ ഉല്പത്തിയില്തനെനെ ചൈതസ്യാത്മാവിനാല് ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 

പോലെയായിത്തീരുന്നു. അഗ്നിക്ക് ഉഷ്ണം എന്നതുപോലെ നിത്യചൈതസ്യം 

തന്നെ സ്വരൂപമായ ആത്മാവില്നിന്ന് അവ വേറെയാണെന്നും തോന്നപ്പെ 

ടന്ന. അതിനാല് ആത്മാ ഭോക്താ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മഹഫേശ്വരഃ__സ 

വൃത്തിന്നും ആത്മാവായിരിക്കുന്നതിനാലും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നതിനാലും മ 

ഹേശ്വര൯. അദ്ദേഹം മഹാനും ഈശ്വരനുമാണ്. പരമാത്മാ__ഉ പ്രൃഷ്ട് ജൂ 

ത്വാദിലക്ഷണത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാ പരമനാകുന്നു. എന്തെനാല് 

അവിദ്യയാല് പ്രതൃഗാത്മത്വേന കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ദേഹാദിബുഭ്ധ്യന്തമുള്ളവ 
യില്നിന്ന്” ആത്മാ മേലെയാകുന്നു. അതിനാല് പരമാത്മാ എന്നു പറയപ്പെ 

ടന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ശ്രുതിയിലും “സോന്തഃ പരാത്മാ? എന്നു പറയുന്നു 

അതെവിടെയാകുന്നു?__ഈ ദേഹത്തിലാകുന്നു പുരുഷനിരിക്കുന്നത്. പുരുഷ൯ 

അവ്യക്തത്തില്നിന്നു പരഠാകുന്നു. *€ഉത്തമഃ പൃരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേതൃദാ 

ഹൃുതഃ? (അ. ൧൫. ശ്ലോ. ൧൭). എന്ന് ഇനി മേലില് പറയുന്നതുമാകുന്നു. 
“ ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി? (അ. ൧൩. 629. ൨) എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞ 
ഴി {] ८ >] റ] റി ധൂ # റൂ റൂ 

क ഒരുവിധം വണ്ണിച്ചവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം വണ്ണിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ആത്മാ 
വിനെ (അറിയുന്നവന് )__ 

൨൩. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈഃ സഹ 

സവ്ഥാ വത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. 

എവം-ഇവ്രകാരം (ഉപ്ദഷ്ട് ९&०-1981@० 129९9), പുരുഷംപുരുഷനേയും, ഗു 

ണൈഃ സഹ--:സുഖടുഃഖാദ।പരിണാമങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന, പ്രകൃതിം ചംപ്രകൃതിയേയും,, 

യഃടയാതൊരുവന്ം വേത്തിടഅറിയുന്നുവോ, സഃടഅവന്, സവൃഥാ വത്തമാനഃ അപി: 

ഏതുവിധത്തിലിരിക്കുന്നവനായാലും (വിധിയെ അതിക്രമിച്ചു നടക്കുന്നവനായാലും), ഭൂയഃ: 

പിന്നേയും, ന അഭിജായതേജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

ഇപ്രകാരം പുരുഷനേയും സുഖദുഃഖാദിപരിണാമങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 

പ്രകൃതിയേയും യാതൊരുവന് അറിയുന്നുവോ അവന് ഏതു പിധത്തിലിരിക്കുന്ന 

വനായാലും പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല (മോചിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം). 

(ശം_ഭാ) യാതൊരുവ൯ പൃരുഷനെ മേതഅപറഞ്ഞുപ്രകാരം ഇതു ഞാ 

നാകുന്നു എന്നിങ്ങിനെ സാക്മാല് ആത്മഭാവത്തോടുകൂടി അറിയുകയും, അവി 

ദ്യാലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതും വിദ്യകൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്നാതുമായ പ്രകൃതിയെ 

മു൯വിപരിച്ചപ്രകാരമുള്ള സ്വവികാരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി അറിയുകയും, 

ചെയ്യുന്നുവോ അവന് ഏതൊരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നപനായാലും പുനജ്ജന്മത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവനെറ ഈ വിദ്വച്ഛൂരിരം (അവന് വിദ്വത്ത്വം സമ്പാദി 

ച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം) യശിച്ചുതിന്െറശേഷം പിന്നേയും അവന് ജന്മത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. “സവ്ൃഥാ വത്തമാനഃ അപി? (അവന് ഏതുവി 

ധം ഠാടക്കുന്നപനായാലും) എന്നതിലുള്ള. “അപി? ശബ്ദുംകൊണ്ടു സ്വധമ്മത്തെ 

അനുഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്വാന് പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്പ എന്നു പറവാനുണ്ടോ 
ഫ്എന്നഭിപ്രായം. 



൪ ള് 
൧൩.൧൦ അധ്യായം ൪൧൭ 

പൂവ്യപക്ഷം_ജ്ഞാനമുണ്ടായതിനെറശേഷം പുനജ്ജന്മമില്ലെന്നു പറ 

ഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ. എന്നാല് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പ് (ഈ ജന്മ 

ത്തില്തന്നെ) ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളും, അതിനെറശേഷമുള്ളവയും, അതി 

ന്നമുമ്വ് അനേകം ജന്മങ്ങളില് ചെയുപ്പെട്ടിട്ടളള കമ്മങ്ങളും, ഫലത്തെ പ്രാ 

പിക്കാതെ നശിക്കുമെന്നു പറയുന്നതു യുക്തമല്ല. അതിനാല് “(ജ്ഞാനോല്പ 

ത്തിക്കു ശേഷവും) മൂന്നു ജന്മം കൂടി വേണ്ടിവരുന്നതാണ് . എന്തെന്നാല് ഈ 

ആരബ്ദുജന്മത്തില് ഫലത്തില് പ്രവത്തിച്ചുകൊ ണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങറം (തത്തല് 

ഫലത്തെ പ്രാപിക്കാതെ) നശിക്കുമെന്ന പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയല്ല, 

യോ അതുപോലെ മുമ്പറഞ്ഞ കമ്മങ്ങളും ഫലത്തെ പ്രാപിക്കാതെ നശിക്കുമെ 
ന്൯ പറയുന്നതു യുക്തമല്ല. കമ്മങ്ങറാക്ക് (തമ്മില്?) വിശേഷമുള്ളതായിട്ട ८ 

രിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാല് (മുന്വറഞ്ഞ) മൂന്ന ജാതി കമ്മങ്ങറംക്കു മൂന്നു ജന്മം ആ 

വശ്യമാകുന്നു. അല്ലെങ്കില് മൂന്നു ജാതി കമ്മങ്ങറംക്കുംകൂടി ഒരു ജന്മമെങ്കിലുമാ 

വശ്യമാണ്.. അങ്ങിയെയല്ലെങ്കില് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മം (ഫലത്തെ പ്രാ 

പിക്കാതെ) നശിക്കുന്നുവെന്നതു സകലദിക്കിലും സംശയത്തിന്നിടയായിത്തിരു 

നനതാണ്. ശാസ്രൂം നിഷ്്ണുയോജനമായിത്തിരുകയും ചെയ്യും. അതിനാല് ന 

സ ഭൂയോഭിജായതേ' എന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയായില്ല. 

സമാധാനം__ഈ വാദം ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, “ക്ഷിയന്തേ ചാസ്യ 

കമ്മാണി-അവനന്െറ സകലകമ്മങ്ങളും നശിക്കുന്നു? (മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് 
ज 4 ൮). 

ബ്രേഹ്മ വേദ ബ്രഹ്മൈവ ഭവതിംബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവന് ബ്രഹ്മം ത 

നൊയായി ഭവിക്കുന്നു? (മു. ഉ. ൩. ൨. ൯). 

८00) താവദേവ ചിരമിഷികാതുലവല് സവകമ്മാണി പ്രഭൂയന്തേ-ഇ 

ഷികാതുലംപോലെ അവനെറ സവകമ്മങ്ങളും ദഹിച്ചുപോകുന്നു (ഛാ. 2. 
൫. ൨൪. ൩) 

എന്നിങ്ങിനെ അനേകം ശ്രുതികറം., ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കുശേഷം സവ 

കമ്മങ്ങളും നശിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നു. യഥൈധാംസി? (ആ. ത. ശ്ലോ. ൩൭) 

എന്നും മറവുമുള്ള ശ്ര്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിദ്വാന്മാരുടെ കമ്മം ദഹിച്ചപോകുമെ 

സ് ഇപിടെ (ഗീതയില്) തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേലിലും പറയുന്നതാ 

കുന്നു. ഇതു യുക്തിക്കും ചേന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അവിദ്യ കാമം മുത 

ലായ ക്ലേശബിീജങ്ങം നീമിത്തമുണ്ടാകുന്ന കമ്മങ്ങകാണ് ജന്മാന്തരത്തിന്നു കാ 

രണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അഹംകാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യുപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളാണ് 

ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നപ, അന്യകമ്മങ്ങഥം ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എന്നു 

ഭഗപാന്൯ ഗീതയില് അവിടപിടെയായി പല ദിക്കിലും ഉപദേശിച്ചിട്ടമുണ്ട്. 

:ബീജാന്ൃഗ്നുപദഗ് 6009) ന രോഹന്തി യഥാ പുനഃ 

ഭ്ഞാനദഗ് ധൈസ്പഥാ ക്ലേശൈന്നാത്മാ സംപദ്യതേ പുനഃ-“അഗ്നഗി 

യാല് ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട പിത്തുകഠം എപ്രകാരം മുളയ്ക്കുന്നില്ലയോ, അതുപോലെ 



നന്ന് ൪൧൮ ശ്രിമതഭഗവല്ഗീത 

ജ്ഞാനത്താല് ക്ലേശങ്ങ0ം ദഹി പ്പി ക്കപ്പെട്ടാല് പിന്നെ ആത്മാ ജന്മാന്തരത്തെ 

പ്രാ പിക്കു ന്നില്ല ० )02 വേറെ ദിക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

പുവ്ൃപക്ഷം__ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കു ശേഷമുളള കമ്മങ്ങറം, ജ്ഞാന 

ത്തോടുക്ൂടിയിരിക്കുന്നതിനാല്, ദഹിച്ചപോകുന്നുവെന്നതു സമ്മതിക്കാം. എ 

ന്നാല് ഈ ജന്മത്തില് ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കു 202. ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടള്ളവയും, അ 
തിന്നും 202} കഴിഞ്ഞുപോയ അനേകം ജന്മങ്ങളില് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയുമായ 

കമ്മങ്ങാം ദഹിച്ചുപോകുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു യുക്തമല്ല. 

സമാധാനം__അതങ്ങിനെയല്ല. എന്തെന്നാല്, “സവകമ്മാണി? (അ. 

൪. ദ്രോ. ൩൭) എന്ന വിശേഷണം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. (അതുകൊണ്ടു സക 

ലകമ്മങ്ങളും ഉംപ്പെടുന്നു). 

വുവ്വപക്ഷം__ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കു ശേഷമുള്ള ०७0 50265300 എന്നേ 

അതിന്നത്ഥമുള്ള. 

സമാധാഠനാം__അല്ല. എന്തെന്നാല് അങ്ങിനെ സോ ചിക്കുന്നതിന്ന്' 

(ആ വിശേഷഞത്തിന്ന്' അപ്രകാരം ചൃരുക്കി അത്ഥം പറയുന്നതിന്ന് ) കാര 

ണം കാണുന്നില്ല. “ഈ ദേഹോല്പത്തിക്കു ഹേതുവായ കമ്മങ്ങറം, ജ്ഞാനോല് 

പത്തിക്കു ശേഷവും, നശിക്കാതെ ഫലത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുപോ 

ലെതന്നെ ഇനിയും ഫലത്തെ പ്രാപിക്കാതെയുള്ള കമ്മങ്ങറം (ജ്ഞാനോല്പ 

ത്തിക്കുശേഷവൃയം) ഫലത്തെ പ്രാപിക്കാതെ നശിക്കുമെന്നതു യുക്തമല്ല? എന്നു 

വൃവപക്ഷക്കാര൯ പറയുനാതു തെററാകുന്നു. എങ്ങിനെ? __പറയാം__ആദ്യം 

പറഞ്ഞ കമ്മങ്ങറം, പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട (പീട്ടിരിക്കുന്ന) ശരംപോലെ, ഫല 

ത്തില് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ഉന്നംവെച്ചു വില്ലില്നി 

ന്ന വിട്ട ഒരു ശരം ആ ലക്ഷ്യത്തെ മുറിച്ചു ഴിഞ്ഞാല്യം അതിനെറ © ०७8 നില 

ച്ചാല് മാത്രമേ അതു താഴത്തു പിഴുന്നുള്ള. അപ്രകാരംതനെ ഈ ശരിരംകൊ 

ണ്ടുള്ള പ്രയോജനം അവസാനിച്ചാലും ശരിരോല്പാദാത്തിന്നു ഹേതുവായ ക 

മ്മങ്ങാം, അവയിലുള്ള ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ, മുമ്പത്തെപ്പോലെ ഫല 

ത്തില് പ്രവത്തിച്ചുഒ കാണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ആ ശരിരത്തെത്തന്നെ 

വിടാതെ വില്ലില് തൊടുത്തു നിത്തിയിട്ടേയുളളുചെങ്കില് അതിനെ തിരിയെ എ 

ടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഫലത്തില് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാതെ സ്വാ 

ശ്രയത്തില് (സാഭാസമായ അന്തഃകരണത്തില്) സ്ഥിതിചെയുന്ന കമ്മങ്ങളെ 

ജ്ഞാനം നിബ്ബിജ (ഫലരഹിത) മാക്കിത്തിക്കുന്നു. അതിനാല് 018 1060790 ശ 

രീരം നശിച്ചാല് ന സ ഭൂയോഭിജായതേ-അവന് പിന്നേയും ജനിക്കുന്നില്ല? 

എന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ എന്നതു സിദ്ധമായി. 

[ശ_സ്] ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തേയും, പുരുഷന്നു പ്രകൃതിസംബന്ധ 

രാഹിത്യത്തേയും, ബ്ര്മാഭിന്നത്വത്തേയും പ്രതിപാടിച്ചിട്ട' ഇപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയിരി 

ക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ആരറിയുന്നുവോ അവന് വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു പറയു 

നന൯ു൨യ ഏവമിതി. അനേകം ജന്മസഘസ്രങ്ങളിലായി സമമക്കാകുംവണ്ണമുള്ള ആരാധനകൊണ്ടു പ 



१५८८ 
൧൩൨൦ അധ്യായം ര്൧൯ 

രമേശ്വരപ്രസാദത്തെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കന്നവനും, ശുദ്ധാത്മാവും, മുമു ക്ഷയവും, അധികാരിയുമായിരി 

കരനാ യാതൊരു ബ്രാമണൻ സ്വയമേവ സദസദ്വിവേകം തീവ്രവൈരാഗ്യം ശമം ദമം സസ്റ്യാസം 

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അന്തരംഗസാധനങ്ങളുടെ സമ്പത്തികൊണ്ടു വിശിഷ്ടനായി ഭവിച്ചിട്ട' ബ്രശ്മവി 
ത്തായിരിക്കുന്ന ഗുരുവിന്െറ സന്നിധിയില് ശുവണാദിയെ നല്പവണ്ണുമനുഷ്ടിച്ച' തജ്ജസ്ത്യജ്ഞാനം 
കൊണ്ട്” ഉക്തവ്രകാരേണ പ്രകൂൃതിയെ__ (നാനാത്വം യാതൊന്നില് അധിഷ്ക്ിതമായിരിക്കുന്നുവോ 

ആ) അധിഷ്ടാനത്തിന്െറ യാഥാത്മ്യം മനസ്സിലാകാതെ കായയും കരണം കത്താ കമ്മം ഫലം എന്നീ 
രൂപങ്ങളായി പ്രകാശിക്കുന്നതും അനാഭിയും അനി വ്യാച്യവും സവ്വാനത്ഥങ്ങംക്കും ഹേതുഭൂതവുമായി 
രിക്കുന്ന അവിദ്യെ__ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി_ മഹദാദിസ്ധ്ൃലാന്തമുള്ള ഭോക് 'തൃഭോഗ്യാത്മനാ സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്ന ഗുണകായ്യുങ്ങളോടുകൂടി__ അറിയുന്നുവോ_മരിചികയെ യഥാത്ഥമായി = 0612602 1900 അ 
തില് അധ്യൃസ്തുമായിരിക്കുന്ന ജലപ്രവാഹം മിഥ്യയാണെന്ന്” അറിയുന്നതുപോലെ അധിഷ്ടാനയാഥാ 
ത്മൃത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട പ്രകൃതി മിഥ്യയാണെന്ന്' അറിയുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ പുരുഷനേയും 
കേവലം ചിദാഭാസത്വം കൊണ്ടുമാത്രം തോന്നപ്പെടുന്നതായ കത്തൃത്വം ഭോകതൃത്വം മുതലായ ധമ്മ 
68829 യാതൊരധിഷ്ഠാനത്തില് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനേയും__ ആരറിയുന്നു 
വോ__(വിദ്യകൊണ്ടു സകലവിശേഷങ്ങളേയും തള്ളിക്കളുഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്) നിരസ്മാശേഷവി 

ശേഷനായും, സവ്വോപാധിവിനിമ്മുക്തനായും, ഉപദ്രഷ്ട് ജത്വാടിലക്ഷണത്താല് ലക്ഷിതനായുംം 
ആദ്യന്തരഹിതനായും, ആകാശംപോലെ അത്ൃന്തവിത്ുദ്ധനായും, ആനന്ദഘനനായും, ചിദേകരസ 
നായും, ആത്മാവായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെ ആരറിയുന്നവോ__4ഇവന്തന്നെയാണ് ഞാന്, അ 
ല്ലാതെ ഞാന് കത്താവല്ല, ഭോക്താവല്ല, സംസാരിയല്ല?, എന്നിങ്ങിനെ അതല്ലാത്തവയെയെല്ലാം 
തള്ളിക്കളഞ്ഞു പ്രതൃഗഭിന്നമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെ പ്രത്യഗ്ദൃഷ്ണിയോടുകൂടി സ്വത്മാവായി ആ 
രറിയുന്നുവോ__അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ബ്രദ്മവിത്ത്” സവ്യപ്രകാരേണ വത്തിക്കുന്നവനായാലും പ്രാര 
ബ്ലുക്ഷയംനിമിത്തം ഈ ദേഹം നശിച്ചാല് പിന്നെ ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പുനരുല്പത്തിക്കു 
കാരണഭൂതമായിരിക്കുന്ന അവിദ്യാകാമാടികം ജ്ഞാനാഗ്നിയാല് ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് 
കാരണാഭാവം ഹേതുവായിട്ടു കേവലഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. “അപി? ശബ്ദുംകൊണ്ട്'ം 
സട് വൃത്തനായവന് പുനജ്ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയേണമോ എന്ന അത്ഥത്തെ तषी) 

പ്പിക്കുന്നു. വ്രകൃതിപുരുഷന്മാരുടെ സ്വരൂപത്തെ പാലും വെള്ളവുമെന്നപോലെ നല്ലവണ്ണം വേര് 

തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ഗുണസഹിതം പ്രകൃിയെ വിദ്യകൊണ്ടു ലയിപ്പിച്ച് “ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്' ഞാന്? 
എന്നിങ്ങിനെ അവിക്രിയബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന യതി സപ്ൃപ്രകാരേണ വത്തിക്കുക 
യാകട്ടെ യഥേഷ്ടം ആചരിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് അവന്ന് അനാത്മാവില് 
“ഞാന്, എന്െറ എന്ന അഭിമാനമില്ല. ദേഫേന്ദ്രിയാദ്ടയനാത്മവസ്തൂക്കളില് “ഞാന്, ०@ 9090? എന്ന 
അഭിനിവേശമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്' €ഇതു ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതനുഭവിക്കേണ്ടത്? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഇ 
ചാാവേഗങ്ങളും മനുഷ്യക്ക ദുഷ്ടമായും അഭുഷ്ലമായുമുള്ള കമ്മങ്ങളില് പ്രവൃത്തിയും കാണപ്പെടുന്നത്. 
എന്നാല് തദ്രഹിതനും സവ്വവും ബ്രമ്മംതന്നെയായി കാണുന്നവനുമായ ബ്രഹ്മവിത്തിന്നു സത്തായും 
അസത്തായുമുള്ളവയില് പ്രവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാല് ഇങ്ങിനെ സവ്ൃത്ര ബ്രഹ്മദശനവും പ്ര്* 
പഞ്ചദശനവും പരസ്റ്രവിരോധമാകയാല് €സവ്വഥാ വത്തമാനോപി? എന്ന വചനത്തിന്നു വ്യാഹ 
തി സംഭവിക്കുന്നു എന്നു ശങ്കിക്കുന്നു വെദ്കില് പറയുന്നു__ബ്രഹ്മാത്മനാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബ്രമവി 
ത്തിന്നുംകൂടി പ്രാരബ്ലുവശാല് ആഹാരാദിയില് ചിലപ്പ്യോം നിയമോല്ലംഘനം വന്നേയ്ക്കാം. ആ 
പ്പ്ോോഠം, അവന്െറ ജ്ഞാനം സാരമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല, എന്നു മുഡന്മാക്ക തോന്നുന്നു. 
അതിനെ തടുക്കുന്നതിന്നാണ് “സവഥാ വത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ? എന്ന ഭഗവദ്വ 
൧്വനം. അതിനാല് ഈ വചനത്തിന്നു വ്യാഘാതമില്ല. 

ഇനി ആത്മദശനത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ധ്യാനം മുതലായ ഉ.പായഭേദങ്ങളെപ്പററി പറയുന്നു__ 
)) 1] 

൨൪. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മനാ 

അന്യേ സാംഖ്യേന യോഗേഠഈ കമ്മയോഗേൌ ചാപരേ. 



५} 
©०.0 ല് ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

ആത്മാനംടപരമാത്മാവിനെ, കേചില്ടചിലര്, ധ്യാനേനടധ്യാനംകൊണ്ട് (ആ 

ത്മാകാരപ്രതൃയയവൃത്തികൊണ്ട് ) ആത്മനി ദേഹത്തില് ആത്മനാ-മനസ്സുകൊണ്ട പ 

ശ്ൃന്തി-കാണുന്നു അന്വേട:മറ൨ ചിലര്, സാംഖ്ലേന യോഗേനഷടസാംബ്യംകൊണ്ടും, അപ 

രേ ചടവേറെ ചിലര്, കമ്മയോഗേന-കമ്മയോഗംകൊണ്ടുംം (പശ്യന്തി)ടകാണുന്നു 

ധ്യാനത്തില് ചിലര് ആത്മാവിനെ ദേഹത്തില് മന (9०००१ കാണു 

ന്൯. മറവചിലര് സാംഖ്യംകൊണ്ടും (സാഷ്ടാംഗ) യോഗംകൊണ്ടും, വേറെ ചീ 

ലര് കമ്മയോഗംകൊണ്ടും, ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളില്നിന്നു ശ്രോത്രാദിന്ദ്രിയങ്ങളെ നിവ 
ത്തിപ്പിച്ച് അപയെ മനസ്സില് നിത്തി മനസ്സിനെ പ്രത്യക്ചേതയിതാവില് 

(പ്രത്യഗാത്മാവില്) ഉറപ്പിച്ച് അതിനെത്തന്നെ ഏകാഗ്രമായി ചിന്തിച്ചുകൊ 

ങടിരിക്കുന്നതു ധ്യാനം. അതിനാലാകുന്നു “ധ്യായതിച ബകോ ധ്യായതീവ പു 

ഥിവി! ധ്യായന്തീവ പവ്യൃതാഃ-കൊക്ക്' ധ്യാനിക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നും. പൃഥി 

വി ധ്യാനിക്കുന്നുപോ എന്നു തോന്നും; പവ്യതങ്ങാം ധ്യാനിക്കുന്നുവോ എന്നു 

തോന്നും? എനാ ഉപമ (ഛാ. ഉ. ൭. ൬. ൧). തൈലധാരപോലെ ഇടമുറിയാ 

०९९२8३8. ചിന്തനമാകുന്നു ധ്യാനം. അപ്രകാരമുള്ള. ധ്യാനംകൊണ്ട് $ കേചില്. 

(ഉത്തമാധികാരികളായ] ചില യോഗിക; ആത്മനിംബുദ്ധിയില്; ആത്മാ 

നം-പ്രത്യക്ചേതനനെ; ആത്മനാംധ്യാനത്താല് സംസ്തൃരിക്കപ്പെട്ട അന്തഃക 

രണംകൊണ്ട് + പശ്യന്തി-കാണുന്നു. അന്വേ-(മധ്യമാധികാരികളായ) മറ൨ ചി 

21९} സാംഖ്യേന യോഗേനസാംഖ്യയോഗംകൊണ്ട്. സാംഖ്യം__“ഈ കാണു 

ന്നതെല്ലാം സത്ത്വര ജസ്മുമോഗുണങ്ങളാകുന്നു. അവ എന്നാല് ഒശിക്കപ്പെടുന്ന 

വയാകുന്നു. ഞാ൯ അവയില്നിന്ന് അന്യനാകുന്നു. ഞാന് അവയുടെ വ യാ 

പാരങ്ങറംക്കു സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. ഞാന് നിത്യനായും ഗണവിലക്ഷണനാ 

020} } 58012 ആത്മാവാകുന്നു? എന്നും മററുമുള്ള ചിന്തനമാകുന്നു സാംഖ്യം. 

അതാകുനന യോഗം സാംഖ്യയോഗം. അങ്ങിനെയുള്ള. സാംഖ്യയോഗംകൊണ്ടു 

ചിലര് ആത്മാവിനെ ബുദ്ധിയില് മനസ്സുകൊണ്ടു കാണുന്നു. കമ്മയോഗേന-- 

കമ്മംതന്നെയായ യോഗം. ഈശ്വരാപ്പുണബുദ്ധ്യാ അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മ 

ങ്ങറം., യോഗസിഭ്ധ്യത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നതിനാല് ഗൌണവ്പത്തികൊണ്ടു യോ 

ഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കമ്മയോഗംകൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധി വന്നു ജ്ഞാനമു 

ണ്ടാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള കമ്മയോഗംകൊണ്ട' (അധമാധികാരികളായ) ചി 

ലര് ആത്മാവിനെ ദശിക്കുന്നു. 

൨൫. അന്യേ ത്വേവമജാനന്തഃ ശ്രുത്വാന്മയേഭ്യ ഉപാസതേ 

തേപി ചാതീിതരത്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ. 

ഏവം- ഇപ്രകാരം (ഉപദ്ഷ്ട് ജുത്വാദിലക്ഷണനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സാം 

ഖ്യയോഗാദിമാഗ്ലേണ സാക്ഷാല്കരിക്കുന്നതിന്ന് ), അജാനന്തഃ-അറിയാത്ത, അന്യേ തും 
എ പ = 

& (ശ്രി) പ്രകൂൃതിപുരുഷന്മാരുടെ വൈലക്ഷണ്ഠയത്തെ ആലോചിക്കുന്നതു സാം്ദയം. യോഗം 

അഷ്ണാംഗയോഗം. ഇങ്ങിനെ സാംഖ്യം കൊണ്ടും യോഗംകൊണ്ടും. 



+ 2~+- 
൧൩.0൦ അധ്യായം ര൪്൨൧ 

മററ. .ചിലരാകട്ടേ, അന്മേഭ്യഃ-ഗുരു മുതലായ അന്യജനങ്ങളില്നിന്ന്*, ശ്രുത്വാ-(ഉപദേശ 

മായി) കേട്ട, ഉപാസതേടധ്യാനിക്കുന്നു. തേ അപി ച--അവരുംകൂടിം ശ്രുതിപരായണാഃട- 

ഗുരൂപദേശത്തെ എപ്പപോഴുമാശ്രയിക്കുന്നവരായി, മുത്യുംസംസാരബന്ധത്തെ, അതിതര 

ന്തി ഏവടക്രമേണ അതിക്രമിക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഈ വിധം (മേല്പറഞ്ഞ വിധം) യാതൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത 

മററ ചിലര് ഗുരു മുതലായ അന്നൃജനങ്ങളില്നിന്ന് ഉ പദേശത്തെ കേട്ട് ഉപാ 

സിക്കുന്നു. അവരും കൂടി, ഉപദേശശ്രവണപരായണന്മാരായിട്ട്, സംസാരബ 

ന്ധത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു. 
(ശം_ഭാ) എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപായത്താല് ആ 

ത്മാവിനെ അറിപാ൯ കഴിയാത്ത മററ ചിലര് ഗുരുക്കന്മാരില്നിന്ന് ഇന്ന വി 

ധം ചിന്തിക്കണം? എന്ന ഉപദേശത്തെ കേട്ട ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നു. 

അവരുംകൂടി മുത്യുപോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സംസാരത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു. ശ്രുതി 

പരായണാഃ-മോക്ഷമാഗ്ലത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നതിന്നു ശ്രവണംതന്നെ ഉത്കൃഷ്ട 

സാധനമായി വിചാരിക്കുന്നപര്. അങ്ങിനെയുള്ള വര് സ്വയമേവ വിവേകമില്ലാ- 

ത്തവരും അന്യന്െറ ഉപദേശത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവരുമാകുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 

അവരുംകൂടി മൃത്യുവിനെ @2 ©) €>) 01580126) 01022 പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പ്രമാണ 

ത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം സ്വതന്ത്രന്മാരും, വിവേകികളുമായവര് മൂത്യൂസ 

ഹിതമായ സംസാരത്തില്നിന്നു ിവത്തിക്കുമെന്നതു പറവാനുണ്ടോ എന്നഭി 

പ്രായം. 

[ശ_സ] ധ്യഠാനത്തിന്നും സാംഖ്യയോഗത്തിന്നും കമ്മയോഗകത്തിന്നും അധികാരികളായിരിക്കു 

ന്ന യതികളും ഗൃഹന്ധന്മാരുമായ ബ്രാഹ്മണാടികഠംക്ക്” അവരുടെ അധികാരത്തിന്നു തക്കവണ്ണം മോ 

ക്ഷസാധനത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അതിയായ കൃപകൊണ്ടു ശ്രീഭഗവാന് കമ്മത്തിന്നും കൂടി അ ധികാരി 

കളല്പാത്തവക്കു മുക്തിസാധനത്തെ പറയുന്നു__അന്വേ ത്വിതി. 

കമ്മാധികാരികളായ ബ്രാഹ്മണാദി മൂന്നു വണ്ണങ്ങളില്നിന്നന്തന്മാരും കേവലം പാമരന്മാരു 

മായ (५2 (०६10० മുമ്പറയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളില് ഒന്നെങ്കിലുമറിയാത്തവരായി, ശാസ്ത്രാധ്യയന 

ത്തിന്നും തഭത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നുമുള്ള യോഗ്യതയ് ില്ലാത്തതിനാല് മേല്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങ കില് ഒന്നി 

നെയെജ്കിലും വേണ്ടപോലെ അറിപാനാകട്ടേ അനുഷ്ണിക്കാനാകട്ടേ അസമത്ഥന്മാരായി ട്ട ബ്രാഹ്മണാ 

ടിഗുരുക്കന്മാരില്നിന്ന്” “നീ ഇതിനെ ഇപ്രകാരമന്ഷ്ടിക്കു, ഇപ്രകാരം അനുസന്ധാനംചെയ്യു? എന്നി 

ങ്ങിനെയുള്ള ഉപദേശത്തെ കേട്ട്, അപ്രകാരം കേട്ടിട്ടുള്ള അത്ഥത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായി ഉ 

പാസിക്കുന്നു__ശ്രുതമായ അത്ഥത്തെ നല്ലവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു__പരോപദേശത്തെ അനുവത്തിക്കു 

ന്ന അവരുംകൂടി ഈശ്വരപ്രസാദം ചിത്തശുദ്ധി തല്ഫലസിദ്ധി എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ക്രമത്തില് മൃത്യു 

ദുഃഖപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന സംസാരത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു__ ക്രമേണ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെ 

ന്നത്ഥം. 

ക്ഷേത്രജ്ഞനും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ് എന്ന ജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിന്നു സാധനമാകുന്നുവെന്ന് 

५000 ജ്ഞാത്വാമൃതമശനുതേ? (അ ൧൩. ശ്രോ. ൧൨) എന്ന ശ്ലോകം കൊണ്ടു പറഞ്ഞുവല്ലോ.” എ 

ന്നാല് അത് എന്തു കാരണത്താലാണ്” എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നായി ഇനിയത്തെ ശ്രോകമാരംഭി 

36 70 --- 

൨൬. യാവത്സംജായതേ കിഞ്ചിത്സത്ത്വം സ്ഥാവരജംഗമം 

ക്ഷോത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗാത്തദ്വിദ്ധി ഭരതഷഭ. 
54. # 



7! 
൪൨൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ഹേ ഭരതഷഭം--അല്പയോ ഭരതകലശ്രേഷ്ട, സ്ഥാവരജംഗമം-സ്ഥാവരജംഗമമായിം 
കിഞ്ചില് സത്വം യാവല്--യാതൊരു വസ്തൃവെങ്കിലും, സംജായതേട ഉണ്ടാകുന്നുവോ, തല്: 
അത്', ക്ഷേത്രക്ഷേതൃജ്ഞസംയോഗാല്.--ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംബന്ധത്താലുണ്ടാകു 
ന്നതായി, വിദ്ധി-അറിഞ്ഞാലും. 

അല്ലയോ ഭരതകലശ്രേഷ്ഠ, സ്ഥാവരജംഗമമായി എന്തു വസ്തുവുണ്ടാക 
0106010 അതെല്ലാം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംബന്ധത്താലുണ്ടാകനതാ 
ണെനനറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംയോഗം എന്തൊരു വിധത്തി 
ലാണെന്നാണ്' ഇപിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടള്ളത് ? ഒരു ഘടവും കയവുമെനപോ 
ലെ അവയവസംഗദ്രേഷദ്വാരാ ഒരു സംബന്ധവിശേഷമാണ് ക്ഷേത്രക്ഷേത്ര 
ജ്ഞന്മാരുടെ സംയോഗമെന്ന വരുവാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല് ക്ഷേത്ര 
ഇജ്ഞ൯, ആകാശംപോലെ, അവയവരഹിതനാകുന്നു. നൂലും പ്രസുവയമെന്ന 
പോലെ സമവായലക്ഷണമായ സംയോഗവുമല്പ. എന്തെന്നാല് ക്ഷേത്രക്ഷേ 
ത്രജ്ഞന്മാര കായ്യുകാരണരൂപേണ അസ്ന്യോസ്റ്യം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു 
സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് പിന്നെ എങ്ങിനെയാണെന്നു നാം പറയാം പി 
ഷിയമായും വിഷയിയായും, ഭിന്നസ്വഭാവത്തോടു കൂടിയപയായുമിരിക്കന ക്ഷേ 
ത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർതമ്മിലുള്ള സംബന്ധം ഇതരേതരതദ്ധമ്മാധ്യാസലക്ഷണമാ 
യ% സംയോഗമാകുന്ു__കയറ് മുത്തുശ്ലീപ്പി ഇവയെപ്പുററി യഥാത്ഥജ്ഞാനമില്ലാ 
@&५९००@ए കയറിനെ കണ്ടിട്ടു സപ്്യമാണെന്നും. മുത്തുശ്ശീപ്പി കണ്ടിട്ട ചെള്ളിയാണെ 
ന്നും, തെററി ധരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ തെററി ധരിക്കുക എന്നപസ്ഥയില് രജ്ജു 
വും സപ്പ്യവും. മുത്തുശ്ശീപ്പിയും വെള്ളിയും, തമ്മില് യാതൊരു സംബെന്ധമാണു 
ണ്ടാകുത് അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിനേറയും ക്ഷേത്രജ്ഞനേറയും ധത്മങ്ങളെ. 
പേര്തിരിച്ചരിയാതെ ക്ഷേത്രധമ്മം ക്ഷേത്രജ്ഞനില്ും ക്ഷേത്രജ്ഞധമ്മം ക്കേത്ര 
ത്തിലും ആരോപിക്കുകഹേതുലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംബന്ധവിശേഷമാണ് 
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗം. = (®260>)90>) 288.) ഈ അധ്യാസസ്വരൂപമായ 
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗം മിഥ്യാജ്ഞാനലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. ഒ 
@ 010 ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർതമ്മിലുള്ള ഭേദത്തെ ശാസ്്രോക്തപ്രകാരം തിരി 
ച്ചറിയുകയും, മു൯ കാണിക്കപ്ലെട്ട സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയ ക്ഷേത്രത്തില്നിന്ന് 
യധോക്തലക്ഷണനായ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മുഞ്ജ എന്ന പുല്ലില്നിന്ന് ഇഷീകമെ 
ന്ന പുല്ലിനെ എന്നപോലെ പിഭജിച്ച്' ന സത്തന്നാസദുച്യതേ? എന്നു പറ 
ഞ്ഞപ്രകാരം യാതൊരുപാധിവിശേഷവുമില്ലാത്ത ജേഞയവസ്തുവിനെ ബ്രഹ്മ 
സ്വരൂപമായി അറിയുകയും. ക്ഷേത്രമെന്നതു ०6) ०29 & 80060780 ആന 0४। को 
ത്തില് കാണുന്ന വസ്ത്ര ഗന്ധവ്ൃനഗരം എന്നിപപോലെ ഇല്ലാത്തതാണ്”, ഉ. 
ണ്ട് എന്നു തോന്നുകമാത്രമാകുന്നു, എന്നു നിശ്ചയമായി അറിഷുകയും, ചെയ്തൂ 

# വിവേകജ്ഞാനമില്ലായ്ക്കുയാല് ഒന്നു മറെറാന്നാണെന്നു തെററി ധരിക്കുകയും ഒന്നിന്െറ. 
८026530७ മറെറാന്നില് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയും. 



റ് 
൧൩൧൦ അധ്യായം 2 0 12. 

~ 
९०21900 അവന്െറ മിഥ്യാജ്ഞാനം പോകുന്നു. എന്തെന്നാല് അതു മേല്ലറ 
ഞ്ഞെ സമ്ൃയഗശനത്തിന്നു പിരോധമാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള വന്നു ജന്മഹേതു ഇ 
ല്യാതെയായതിനാല് യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈഃ സഹ് 
എന്നതുകൊണ്ടു വിദ്വാനായവ൯ പിന്നേഷും ജനിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു 
യുക്തംതന്നെ. 

“ന സ ഭൂയോഭിജായതേ! (അ. ൧൩. ശ്ശോ. ൨൩) എന്നിങ്ങിനെ അവിഭ്ദമുതലായ സംസാ 

രബീജത്തില് നിന്നു നിവത്തിക്കുകനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ജന്മാഭാവമാണ് സമൃശശനത്തിന്െറ ഫലമെ 
ന്നു പറഞ്ഞു. ജന്മകാരണം അവിദ്ദനിമിത്തമുള്ള ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗമാണെന്നും പറഞ്ഞു. 

ष റി ററ १ १ १ നി १ റി 4 റി (] അതിനാല് അവഭ്ദ്യയില് നിന്നു നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതായ സമൃശശനത്തെപ്പുററി ധാരാളം വണ്ണിച്ചിട്ട 
0] )) 

ണ്ടെങ്കിലും, അതിനെത്തന്നെ ഇനിയും ശബ്ദാന്തരങ്ങളെകക്കൊണ്ടു പറയുന്നു__ 

൨൭. സമം സ്വേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം 
9) ५) 

വി നശ്യത്സ്വ 24) നശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി. 

സവ്വേഷു ഭൂതേഷുടസ്ഥാവരജംഗമാത്മകങ്ങളായ സകലഭൂതങ്ങളിലും, = 000०000 

മായി (നിവ്വിശേഷസ്്പമായി)ം തിഷ്കന്തം--ഇരിക്കുന്ന, പരമേശ്വരംടപരമേശ്വരനെ (പ 

രമാത്മാവിനെ), വിനശ്ൃത്സ--സകലപ്രാണികളും നാശത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴും, അവിന 
ശ്യന്തം-നാശത്തെ പ്രാപിക്കാത്തവനായി, യഃ--എവന്,ം പശ്ൃതിടകാണുന്നുവോ, സഃ-അ 

>] 

¢ ണ ६ വന്, പശ്യതിടനല്പവണ്ണും കാണുന്നു 

സ്ഥാവരജംഗമാത്മകങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകലഭൂതങ്ങളിലും സമമായിരി 
58012 പമേശ്വരനെ, സകലഭൂതങ്ങളും നശിച്ചുപോയാലും, നാശത്തെ പ്രാപി 
ക്ഴാത്തവനായി എപന് അദിഷുന്നുവോ അവ൯തനൊയാണ് നല്പവണ്ണും അറി 
യൂനാത്. 

(ശം_ഭാ) ബ്രഹ്മാമുതല് സ്ഥാവരാന്തമുള്ള സകലപ്രാണികളിലും പര 
മേശ്വരനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സമമായി _നിപ്റ്റിശേഷമായി__സ്ഥിതിചെയ്യു 
ന്നു. ദേഹം ഇന്ര്രിയങ്ങം മസ്റ്റ് ബുദ്ധി അവ്യക്തം (കാരണശരീരം. അവി 
ദയ) ജീലാത്മാ ഇപയെ അപേക്ഷിച്ചു് അദ്ദേഹം പരനാകയാല് പരമേശ്വര൯ 
എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (സവേഷു (३62०9) വിനശ്യല്സു അവിനശ്യന്തം-സക 
ലപ്രാണികളും നശിച്ചാലും പരമേശ്വരന്നു നാശമില്ല. ഇതുകൊണ്ടു പരമേശ്വ 
രന്നും ഭൂതങ്ങറംക്കും തമ്മില് അത്യ ന്തവൈലക്ഷണ്യത്തെ (വളരെ വ്ൃത്യാസ 
ത്തെ) കാണിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് വില്ലാ ഭാവവികാരങ്ങറാക്കും മൂലമായിട്ടുളള 
തു ജനിക്കുക എന്ന വികാരമാകുന്നു. വിനാശം(മരണം?) വരെയുള്ള മററുള്ള 
ഭാവവികാരങ്ങളെല്പാം ജനനശേഷമുള്ള വയാകുന്നു. നാശശേഷം യാതൊരു ഭാ 
വവികാരവുമില്ല. എന്തെന്നാല് അപ്പോം ആ വസ്തുതന്നെയില്ലാതാകുന്നു. ധ 
മ്മിയുണ്ടെങ്കിലേ ധമ്മങ്ങളുണ്ടാവാ൯ പാടുള്ള. അതുഹേതുവായിട്ട ഒടുക്കമുളള 
(നാശമെന്ന) ഭാവവികാരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞതോടുകൂടി ശേഷം അതിന്നുമുമ്പുള്ള 
സകലഭാവവികാരങ്ങളും ഫലസഹിതം പ്രതിഷിദ്ധങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു (യി 
ഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.) അതിനാല് പരമേശ്വര൯ സകലഭൂതങ്ങളില്നിന്നും വില 
ക്ഥണഠാണെന്നും. (സകലത്തിലും) നിവ്വയിശേഷനായും ഏകനായുമിരിക്കുന്നചെ 
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ന്നും, സിദ്ധമായി. മേല് വണ്ണിച്ചപ്രകാരം പരമേശ്വരനെ ആര് അറിയുന്നു 

വോ അവഠാണ്' (ശരിയായി) കാണുന്നത്. 
|| 4) 9) പൂവ്വപക്ഷം__ലോകമാസകലം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ 

ണ്” (അപനാണ് കാണുന്നത്” എന്ന് ) ഈ വിശേഷണം? 

സമാധാനം__സവ്ൃലോകവും കാണുന്നുണ്ട്; ശരിതന്നെ. പക്ഷെ 04} 

പരിതമായിട്ടാണ്. അതിനാലാണ് അവന്൯തന്നെയാണ്' കാണുന്നതെന്നു വീ 

ശേഷിച്ചു പറഞ്ഞത്. തിമിരദുഷ്ടിയുള്ള ഒരുവന് ചന്ദ്രനെ അനേകമായി കാ 
ണുന്നു. അവനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ചന്ദ്രനെ മാത്രം കാണുന്നപ൯ അപ൯ത 

ന്നെയാണ് കാണുന്നത്? എന്നു വിശേഷി പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇപിടേ 
യം तए വണ്ണിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ ഏകമായും അവപിഭക്തമായും അറിയുന്ന 

01099. ആത്മാവിനെ വിഭക്തമായും അനേകമായും ഇങ്ങിനെ വിപരീതമായി 8 

ശിക്കുന്നപരില്നിന്ന്” അപന്തന്നെയാണ് കാണുന്നത്? എന്നു വിശേഷിപ്പ 

ക്കപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രനെ അനേകമായി ദശിക്കുന്നപനെപ്പോലെ മറവുള്ളവര് ആ 

ത്മാവിനെ കാനെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിപരിതമായിട്ടാകയാല് അവര് കാണുന്നില്ല 

എന്നത്ഥം. 

മേല്പറയപ്പെട്ട സമൃശശനത്തിന്െറ ഫലത്തെ പറഞ്ഞുംകൊണ്ട്' അതിനെ സ്തൂതിപ്പംനാ 

യി ഈ ശ്ലോകമാരംഭിക്കുന്നു__ 

൨൮. സമം പശ്യന്൯ ഹി സവ്ത്ര സമവസ്ഥിതമിശ്വരം 

ന ഹിനസ്തൂപ്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. 

ഹി-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, സവത്ര-സകലപ്രാണികളിലും, സമം-സമമായി, സ 

മവസ്ഥിതംനശിക്കാത്ത സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന, ഈശ്വരം-പരമാത്മാവിനെ, പ 

ശ്യന്-കാണുന്നവന്, ആത്മനാടതന്നാല്, ആത്മാനംടസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂുപനായ ആത്മാ 

വിനെ, ന ഹിനസ്തിട(അവിട്ടുകൊണ്ടു തിരസ്തൂരിച്ച് ) നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. തതഃട-അതുകൊണ്ടു 

തന്നെ, പരാം ഗതിം-ഉത്തമമായ ഗതിയെ (മോക്ഷത്തെ), യാതിട(അവന്) പ്രാപിക്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പരമാത്മാ സകലപ്രാണികളിലും സമമായി നാ 

ശമില്ലാത്ത സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുലെന്നറിയുന്നപ൯ (തന്നെത്താ൯) 

തനെറ ആത്മാവിനെ നശിപ്പി്കുന്നില്ല. അപന്൯ അതുകൊണ്ടു മോക്ഷത്തെ 

പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മു൯ദ്റേ്രോകത്തില് വിപരിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ഈ 

ശ്വര൯ സകലപ്രാണികളൂിലും സമമായി(തുല്യമായി)രിക്കുന്നുവെന്നു സ്വാനുഭ 

വം വന്നിട്ടുള്ളവ൯ താ൯തന്നെ തനെെറ ആത്മാവിനെ 02८46) പ്പി ക്കുന്നില്ല. ആ 

ങ്ങിനെ (സ്വാത്മാവിനെ) നശിപ്പിക്കാതീരിക്കുന്നതിനാല് അവ൯ മോക്ഷമെന്നു 

പറയപ്പെടുന്ന പ്രകൃഷ്ടഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

പൂവ്യപക്ഷം__ഒരു പ്രാണിയെങ്കിലും തന്നെത്താ൯ തനെറ ആത്മാവി 

നെ നശിപ്പിക്കു ന്നില്ല. പിനെ എന്തിനാണ് “അവന് സ്വാത്മാവിനെ നശി 

21580162 എന്നിങ്ങിനെ ഇല്ലാത്തതിഗെ എടുത്തുപറയുന്നത് ? ഇത്, യ 



(८५ 

൧൩൧൦ അധ്യായം ൪൨൫ 

ജ്ഞത്തിന്ന്” അഗ്നികുണ്ഡം. അന്തരിക്കത്തിലുമല്ല, ദ്യാവിലുമല്ല,ം ഭൂമിയിലാ 

ണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നു പറജുന്ന കൂട്ടത്തിലാകുന്നു. 

സമാധാനം__ഇപിടെ ആ ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് അജഞന്മാര് 

ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. അതിനാല് അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ദോ 

ഷമില്ല. എല്ലാ അജ്ഞാനിയും അത്യന്തപ്രസിഭ്ധമായും സാക്ഷാദപരോക്ഷമാ 

യുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ തിരസ്തുരിച്ചിട്ട് (ദേഹംമുതലായി) അനാത്മാവിനെ 

ആത്മാവായി പരിഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന് ധമ്മാധമ്മങ്ങളെ ചെയ്യ് ഒട്ടക്കം ഈ 

തആത്മാവിനെ (ദേഹാദിയെ) നശി പ്പിച്ച പുതിയതായ അന്യ ത്ആത്മാവിനെ 

സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനേയും നശിപ്പ ച്ചു മറെറാന്നീനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇ 

ങ്ങിനെ അവ൯ പൃതിയതായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ല്യാം ന ശിപ്പി 

ക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട്' ഏല്ലാ അജ്ഞാനിയും ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കു 

നനവനായി ഭവിക്കുന്നു. പരമാത്ഥമായ ആത്മാവും അവി ദ്യയാല് നശിപ്പ്റിക്ക 

പ്പെട്ടപോലെയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അത് ഉള്ളതുകൊണ്ടു യാതൊത്ച ഫ 

ലവം കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ എല്ലാ അവിദ്വാന്മാരും ആത്മഹന്താക്കളറയിരി 

ക്കുന്ന. എന്നാല് മേല് വണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള. ആത്മദശി രണ്ടു വിധത്തി 

ലും & സ്വാത്മാവയകൊണ്ടു സ്വാത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് അ: 

വന് പ്രകൃഷ്ടഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവ൯ മുമ്പറയപ്പെട്ട ഫലത്തെ പ്രാപി 
ക്കു 1126 01072009. 

പൂവ്വപക്ഷം__ ഈശ്വരനെ സവ്ൃഭൂതസ്ഥമായി സമമായി കാണുന്നവന് ആത്മാവുകൊണ്ട് 

ആത്മാവിനെ നശി പ്പിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് സ്വസ്വഗുണകമ്മഭേദം 

കൊണ്ടു ജിവാത്മാക്കറം ഭിന്നങ്ങളാകുന്നു. 

ഇതിന്നു സമാധാനമായി ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൨൯. പ്രകൃത്യയൈഡ ച കമ്മാണി। ക്രിയമാണാനി ०1८28 

യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനമകത്താരം സ പശ്യതി. 

പ്രകൃത്യാ ഏവാ(ദേഹേന്രിയാദിരൂപമായി പരിണമിക്കുന്ന) പ്രകൃതിയാല്തന്നെം 

സവശ-സവ്വപ്രകാരത്തിലുമുള്ള, കമ്മാണി-കമ്മങ്ങാം, ക്രിയമാണാനിചെയ്യപ്പെടുന്നു 

വെന്നും, തഥാടഅപ്രകാരം, ആത്മാനം ചആത്മാവിനെ, അകത്താരംട(കമ്മങ്ങാംക്ക്") 

കത്താവല്പാതേയും, യഃ പശ്യൃതി--എവന് കാണുന്നുവോ, സഃ പശ്യതിടഅവന് കാണുന്നു. 

ദേഹേന്ദ്രിയാദിരൂപമായി പരിണമിക്കുന്ന പ്രകൃതിയാല്തന്നെയാണ് 

സവ്യപ്രകാരത്തിലുമുള്ള കമ്മങ്ങറം ചെയ്യുപ്പെടുന്നതെന്നും, ആത്മാ കമ്മങ്ങറം 

ക്കു കത്താവല്ല എന്നും, എപന് കാണുന്നുവോ (അറിയുന്നുവോ) അവപ൯തനെ 

യാണ് നല്ലവണ്ണം കാണുന്ന ത്. 

(ശം_ഭാ) പ്രകൃതി എന്നതു ഭഗപാനെറ ത്രിഗുണാത്മികയായ മായ 

യാകുന്നു. മായാം തു പ്രകൃതിം വിദ്യാല്_മായ പ്രകൃതിയാണെന്നഠിയണം? 

(ശ്വേതാശ്വതര. ഉ. ത്. ൧൧0) എന്നു ശ്രുതിലാക്യം. മഹദാദികായ്യുകാരണരൂ 

# (ആ) ആരോപാനാരോപങ്ങളെക്കൊണ്ട്. 
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പമായി പരിണമിക്കുന്ന ആ പ്രകൃതിയാലാണ് വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും 

ദേഹ: കൊണ്ടുമുള്ള പലപ്രകാരത്തിലുമുള്ള കമ്മങ്ങളും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് , മറെറാ 
4) ^) ¶ 

ന്നിനാലുമല്ല, എന്ന് ആരറിയുന്നുവോ, അപ്രകാരംതന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിര 

ക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അകത്താവായി__സവ്വോപാധിപജ്ജിതനായി__ ആര് കാ 
ണുന്നുപോ, അവനാണ് പരമാത്ഥദശി എസഭിപ്രായം. നിഗ്ഗണനായും അക 
ത്താവായും നിവ്വിശേഷനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്ന് + ആകാശത്തിന്ന് എന്ന 

പോലെ, ഭേദമുണ്ടെന്നു കാണിപ്പാന് പ്രമാണമില്ലെന്നത്ഥം. 

ഇനിയും ആ സമൃശശനത്തെത്തന്നെ ശബ്ദാന്തരംകൊണ്ട വിവരിക്കുന്നു 

൩.൦0. യദാ ഭൂതപൃഥശാവമേകസ്ഥമനുപശ്യതി 
ര 

തത ഏവ ച വിസ്കാരം ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ തദാ. 

ഭൂതപൃഥശാവംടസ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളുടെ ഭേടദത്തെ, ഏകസ്ഥം 

ഈശ്വരശക്തിരൂപമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയില് (ലയകാലത്തില്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായുംം 

തതഃ ഏവ-അതിത്നിന്നുതന്നെ (സൃഷ്ടികാലത്തില് ആ പ്രകൃതിയില്നിന്നുതന്നെ), വിസ്താ 

രം ച-അതിന്െറ വിസ്കാരത്തേയും, യദാ-എപ്പ്യോം, അനുപശ്യൃതിടകാണുന്നുവോ (ആ 
1] र ८ 

ലോചിക്കുന്നുവോ), തദാ-അപ്പ്യോഠം, ബ്രഹ്മ-ബ്രഹ്മഭാവത്തെ, സംപട്ടയതേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളുടെ ഭേദത്തെ (നാനാവിധഭേ 

ദത്തോടുകൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ) ഈശ്വരശക്തിരൂപമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയില് 
(ലയകാലത്തില്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി (@ो2 ०17} എപ്പ്യോഠം കാണുന്നുപോ, 

;) | 1) [गि റൂ 0 റി 2 > റി ആ പ്രകൃതിയില്നിന്നുതന്നെ അത് (സ്തൃഷ്ടരികാലത്തില്) വീസ്കാരത്തെ പ്രാപി 

ക്കുന്നതായും എപ്പ്യോഠം കാണുന്നുവോ, അപ്പോം അവന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാ 

പിക്കുന്നു (അപന് ബ്രുഹ്മംതന്നെയായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം). 
<) त റി] 

(ശം_ഭാ) ഭൂതങ്ങളുടെ ഭിന്നഭാപങ്ങാം (എല്ലാം) ഏകമായിരിക്കുന്ന ആ 
റി റി 5) “3 © ഴാ ൭ ന (> 

ത്മാവില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് __ശാസ്ര്രാചാ 
(८ 2 [५ 2) 1) പഠ ९ ൭ ८ ന 2 612 112 5) 2 യ്യാപദേശംകൊണ്ടു വിചാരംചെയ്ത്ക് “ഇതെല്ലാം (ഇയ കാണുന്നതെല്ലാം) ആ 

ത്മാവാകുന്നു എന്നിങ്ങിനെ സവത്തേയും ആത്മപ്രത്യക്ഷത്വേന കാണുന്നത്; 

(അപ്രകാരംതന്നെ) “ആത്മാവിതനിന്നു പ്രാണന് ഉണ്ടാകുന്നു; ആത്മാവില് 

നിന്ന് ആശ; ആത്മാപില്നിന്നു സ്നേഹം (സൂര൯), ആത്മാവില്നിസ്ത്” ആകാ 

८००५ ആത്മാവില്നിന്നു തേജസ്സ് ; ആത്മാവില്നീന്നു വെള്ളം ആത്മാവില് 
5) ഉ + 5) 1) 5] 3 | 

നിന്ന് ആവിഭാവതിരോഭാവങ്ങറം; ആത്മാലില്നിന്ന്” അന്നം? (220. ഉ. 6). 
5) 9) ഴി § १ 

൨൬. ൧) എന്നിങ്ങിനെ ശ്രുതിയില് പറയപ്പെട്ടപ്രുകാരം സവ[പ്രപഞ്ചുത്ത് 
(= 1) 2 2 1) 3) 5) 2 2 ¬ ढ् 0 2 ൯റയും വിസ്താരവും ആത്മാവില്നിന്നുതന്നെയാണ് എന്ന്” എപ്പോഠം കാണു 

ന്നുവോ, അപ്പോം (ആ സമയത്ത) അവന് ബ്രഹ്മഭാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു 
അവന് ബ്രഹ്മംതന്നെയായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

[ശ_സ] യദാംനിത്യനിരന്തരസമാധിനിഷ്ഠ കൊണ്ടു ദ്വൈതഭാവനയെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ബ്രഹ്മവിത്തായ യതി ഏതു കാലത്ത്; ഭൂതപൃഥശാവം-ആകാശാഭിഭൂതങ്ങളുടേയും തല്കായ്യുങ്ങളുടേയും 

പൃഥശ്ഭാവത്തെ (ടിന്നപദാത്ഥങ്ങളെന്നപോലെ തോന്നുന്ന.തിന്നു വിഷയമായിരിക്കുന്നത് പൃഥശാ 
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വം); ഏകസ്ഥം അനുപശ്ൃതി_ഏകമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവില്, വ്ന്ൂത്തില് ചിത്രമെന്നപോലേയും 

മരക്കഷ്ണുത്തില് ഗജമെന്നപോലേയും, കല്ലിതമായിട്ട്' (ഭിന്നപദാത്ഥങ്ങളായി) തോന്നപ്പെടുന്നുവെങ്കി 

ലും ആത്മസത്ത കൂടാതെ വേറെ സത്തയില്ലാത്തതിനാല് (സ്വത്തേയും) ആത്മമാത്രമായി കാണുന്നു 

വോ. ശ്രുത്യാചായ്യോംപദേശംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്നനുരൂപമായിട്ട” ഇതെല്ലാം ആത്മാവാ 

കുന്നുവെന്ന് (എപ്പ്പോഠം) കാണുന്നുവോ__അധികഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിങ്കല് ആരോപിതമായി 

രിക്കുന്ന പ്രകൃതിയേയും തല്സകലകായ്യുത്തേയും സ്വസ്വരൂപത്തില് കേവലം സന്മാതൂഭാവനകൊ 

ണ്ടു പ്രകഷേണ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ആത്മാവിനെ അദ്വിതീയമായി (എപ്പ്ോം) കാണുന്നുവോ__എന്നത്ഥം. 

(യാതൊന്നില്നിന്ന് ഒന്നുത്ഭവിക്കുന്നവോ അത് തന്മാത്രമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്ന ०2०९०७९ 

കാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ പ്രതീതിദശയിലുംകൂടി അതിനെ ആത്മമാത്രമായി ദശിക്കണമെന്നു പറയു 
ന്ന൯)__തത ഏവകആ ആത്മാവില്നിന്നുതന്നെ; വിസ്ക്രാരം ച-ദ്വൈതപ്രപഞ്ചത്തിന്െറ വിസ്ഫു, 
രണത്തേയും (०0 ९& 1०2 കാണുന്ന വോ)__മണ്ണില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ०९159] മണാത്രമാണെന്നു നാം 
പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആത്മാവില്നിന്നുണ്ടായിട്ടള്ള ഭൂതവിസ്കാരത്തിന്െറ 
പ്രതീതിദശയിലുംകൂടി ആത്മസത്തകൂടാതെ അതിന്ന്” സ്വതഃ സത്തയില്ലാത്തതി നാല് ആത്മമാത്രമാ 
യി എപ്പോം കാണുന്നുവോ__.“ഇതെല്ലാം ഞാനാകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ സപവ്വത്തേയും താനായിത്ത 
ന്നെ എപ്പ്പോഠം കാണുന്നുവോ; തദാടസൂയ്യനുദിക്കലും ഇരുട്ട്” പോവലുംം എന്നതുപോലെം ബ്രമ്മ 
ഇഞാനത്തിന്നും തല്ഫലത്തിന്നും തമ്മില് കാലംകൊണ്ട് അന്തരമില്ലാത്തതിനാല് സവ്ൃത്തേയും ആ 
ത്മമാത്രമായി എപ്പോഠം കാണുന്നുവോ ആ ക്ഷണത്തില്തന്നെ; ബ്രമ്മ സംപദ്യതേടബ്രഹ്മവിത്തമനാ 
യിരിക്കുന്ന യതി ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. തനിക്ക്” ഉപാധ കൃതമായിരിക്കുന്ന ०1616 216० കൂ 
ടാതെ പൂണ്ണാത്മനാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു ബ്രമ്മഭാവം; അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. 

സകലദേഹങ്ങളിലുമാത്മാവായിട്ട്' ഒരാത്മാ മാത്രമേയുള്ളവെങ്കില് ആ ദേഹങ്ങളുടെ ദോ 
ഷം ആ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പംന് വേണ്ടി പറയുന്നു__ 

൨.൧. അനാദദിത്വാന്നിഗ്ഗണത്വാല് പരമാത്മായമവ്യയഃ 
ശരീരസ്ഥോപി കൌന്തേയ ന കരോതി 02 ലിപ്യതേ. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തീപുത്രം അനാദിത്വാല്--അനാദിയാകയാലും, നി 
ഗുണത്വാല്.--നിഗ്ലൂണനാകയാലും, അവ്യയഃട നാശമില്ലാത്ത, അയം പരമാത്മാ-:ഈ പരമാ. 
ത്മാ, ശരീരസ്ഥഃ അപിടദേഹത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, ന കരോതിട(ഒന്നും) 
ചെയ്യുന്നില്ല. ന ലിപ്ൃൃതേട(കമ്മഫലങ്ങളാല്) ഒട്ടപ്പെടുന്നതുമില്ല (കമ്മഫലങ്ങളോടു ചേ 
രുന്നതുമില്പ). 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അനാദിയാകകൊണ്ടും നിഗ്ഗണനാകകൊണ്ടും നാ 
ശമില്ലാത്ത ഈ പരമാത്മാ ദേഹത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും ചെ 
2712160 ഒന്നിലും ചേരുന്നതുമില്ല. 

(ശം..ഭാ) (ആത്മാ) ആടിയില്ലാത്തതാകുനു_കാരണമില്ലാത്തതാക 
0112. त തെല്ലാം നശിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ ആത്മാ കാരണരഹിത 

` നാകയാല്_അ്വയവരഹിതനുമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടൂു നശിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാ 
രംതന്നെ ഗുണരഹിതനാകയാലും ആത്മാ നശിക്കുന്നില്ല. ഗുണത്തോടടക്ൂടിയ 
വസ്തു ആ ഗുണം ൩ ശിക്കുന്നതോടുകൂടി നശിക്കുന്നു. എന്നാല് ആത്മാ നി ഗുണ 
ഗാകയാല് നശിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ പരമാത്മാ അപ്യയ൯ (പ്യയമില്ലാത്ത 
വ൯) ആയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ആത്മാ ശരീരത്തില് സ്ഥി തിചെയ്യുന്നുവെ 
ജിലും__ശരിരങ്ങളില് ആത്മാവിനെറ ഉ.പലബ്ലിയുള്ളതിനാല് (ആത്മാ കാണ 
പ്പെടുന്നതിനാല്) ആത്മാ ശരീരസ്ഥനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെയാ 



५७) 
൪൨൮ ശ്രീമല്ഭഗവപല്ഗിത 

ണെങ്കിലും__ ആത്മാ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. യാതൊന്നും ചെയ്യാത്തതി 

നാല് കമ്മഫലത്തോടുകൂടി സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. കത്താവായവന് ക 

മ്മഫലത്തോടു സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന. എന്നാല് ആത്മാ അകത്താവാകുന്നു. 

അതിനാല് കമ്മഫലത്തോടു സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

എന്നാല് പിന്നെ ദേഹങ്ങളില് കമ്മം ചെയ്യുന്നതും തല്ഫലത്തില് 

ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതും ആരാകുന്നു? പരമാത്മാവില്നിന്നന്യമായിരിക്കുന്ന ദേ 

ഹി (ജിവാത്മാ) ആണ് കമ്മം ചെയ്യുന്നതും തല്ഫലത്തില് സന്ധിക്കുന്നതുമെ 

ജില് ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിഭ്ധി? (അ. ൧൩. ശ്ലോ. ൨) എന്നും മുററുമുള്ള. 

ഫട്ടങ്ങളില് ക്ഷേത്രജ്ഞനും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ്” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു 

ശരിയല്ല. അതല്ല, ജഈശ്വരനില്നിന്നന്യമായിട്ടു ദേഹിയില്ലായെങ്കില് പി 

ന്നെ കമ്മം ചെയ്യുന്നതും തല്ഫലത്തിൽല് സന്ധിക്കുന്നതുമാരാണെന്നു ^ 1060 

ണം. അല്ലെങ്കില് ഈശ്വരനേ ഇല്ലെന്നു സമ്മതിക്കണം. ഇങ്ങിനെ, ഭഗവാ 

നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഉപനിഷത്സംബന്ധമായ ദശനത്തെ അറിയുന്നതി 

ന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന്നും വളരെ പ്രയാസമാകയാല് വൈശേഷികന്മാരും 

സാംഖ്യന്മാരും ആഹതന്മാരും ബുദ്ധമതക്കാരും അതിനെ ഉ പേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(എന്നാല്) ഇതിന്നു പരിഹാരമായിട്ട ഭഗവാ൯ തന്നെ സ്വഭാവസ്തൂ പ്രവത്ത 

തേംപ്രകൃതി തന്നെയാണ് പ്രവത്തിക്കുന്നത്? എന്നു പറ ഞ്ഞിട്ടണ്ട് ഒരുവ൯ 

കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്നും തല്ഫലത്തോട്ട ചേരുന്നുവെന്നും മറവുമുള്ള വ്യവഹാ 

രം കേവലം അവിദ്യയാമാത്രസ്വഭാവമാകുന്നു (അവിദ്യയില്യിന്നുണ്ടാകുന്നതാ 
കുന്ന). ഏകനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവില് അത് (കത്തൃത്വം മുതലായത്) ഇ 

ലു. അതിനാല് പരമാത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഈ സാംഖ്യദശനത്തില് സ്ഥിതിചെ 

യ്യൂന്നവരും, ജ്ഞാനനിഷ്കന്മാരും, പരമഹംസപരിവ്രാജകന്മാരും, അവിദ്യയയേയും 

പ്രപഞ്ചവ്യവഹാരത്തേയും തള്ളിക്കളുഞ്ഞവരുമായവക്ഭ കമ്മാധികാരമില്ല എ 
ന്ന ഭഗവാ൯ അപീടപിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആത്മാ എന്തുപോലെയാണ് കമ്മം ചെയ്യാതേയും തല്ഫലത്തില് സന്ധിക്കാതേയുമിരിക്കു 

ന്നത്' എന്നതിന്നു ദൂഷ്ലാന്തം പറയുന്നു__ 

൩൨. യഥാ സവഗതം സ്ഥെക്ഷ്മപ്യാദാകാശം നോപലിപ്ൃതേ. 

സവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹ തഥാത്മാ നോപലിപ്യതേ. 

സവഗതം-എല്പാ ദിക്കിലും (ചളി മുതലായതിലുംകൂടി) വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, ആകാ. 

ശം-ആകാശം, സൌകക്ഷ്ടൂ പ്യാല്ംസ്ൃക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് (അസംഗത്വം ഹേതുവായി 

ॐ)» യഥാടഎങ്ങിനെ, ന ഉപലിപ്യതേട(പങ്കാടികളാലുംകൂടി) ലേപനം ചെയ്യപ്പെടുന്നി 

ല്യയോ, തഥാം-അപ്രകാരം, സ്വത്ര ദേഹേ-സകലദേഹങ്ങളിലും (ഉത്തമമഭ്ധ്യമാധമങ്ങ 

ളായ സകലദേഹങ്ങളിലും), അവസ്ഥിതഃ (അപി)ടഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ആത്മാ-ആത്മാം 

ന ഉപലിപ്ൃതേട(ദേഹസംബന്ധമായ ദോഷങ്ങളോടുകൂടിയാകട്ടേ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയാക 

ട്ടേ) ചേന്നിരിക്കുന്നില്ല. 

സകലദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആകാശം, സ്തൂക്ഷ്യൂ മായിരിക്കുന്നതി 



«+ 2 + 
൧൩.0൦ അധ്യായം ര൪്൨൯ 

നാല്, എപ്രകാരം ഒന്നിലും ചേന്ിരിക്കുന്നില്ലയോ അതുപോലെ ആത്മാ സക 
ലദേഹങ്ങളിലുമിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നിലും ചേന്മിരി ക്കുന്നില്ല. 

2 
റ > 9) ത 

(ശം_ഭാ) സ്വെക്ഷ്മ്പ്യാല്-.സൂക്ഷ്യഭാവംഹേതുവായിട്ട (അപ്രതിഹ: 
സ്വഭാവത്വംഹേതുലായിട്ടി). ന ഉ പലിപ്പതേം-(പങ്കാദികളാല്) സംബന്ധി 
ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശേഷം 0५०१०. 

[ശ_.സ] ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ട്, സമൃശശനംകൊണ്ട് അവിദ്യയേയും തല്കായ്യുത്തേയും നശി 
പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന യതികറംക്കാ ആഹാരാദിനിമിത്തമായ യാതൊരു കമ്മ 
ങ്ങളൂടേയും ലേപമുണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നുംം അതിനാല് കൈവലൃസിഭ്ധിക്കു പ്രതിബന്ധകമായ സകല 
ദ്വൈതവാസനകളില്നിന്നു നിശ്ശേഷം നിവത്തിക്കുന്നതിന്നും സ്വാനന്ദാനുഭൂതിക്കം വേണ്ടി “സമം 
०1८2108 ഹി സവത്ര? എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് സവദാ സമദശനനിഷ്ടയോടുകൂടി 
സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും, സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

അതിന്നും പുറമെ, 

൩൨൩. യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃല്സ്സും ലോകമിമം രവിഃ 
ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃല്സ്സം പ്രകാശയതി ഭാരത. 

ഹേ ഭാരത--അല്ലയോ ഭരതവംശജ, ഏകഃ രവിടടഒരു സൃയ്യന്, കൃല്സ്സും ഇമം ലോ 
ക-ഈ ലോകത്തെ ആസകലം, യഥാ-ഏതു പ്രകാരം, പ്രകാശയതിടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവോ, 
തഥാടഅതുപോലെ, ക്ഷേത്രീടക്ഷേതൃരജ്ഞന്, കൃല്സ്സും ക്ഷേതൃം-എല്പാ ശരീരങ്ങളേയും, 
പ്രകാശയതിടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

അല്പയോ ഭാരത, ഒരു സ്മയ്യൂ൯ എങ്ങിനെയാണ് ഈ ലോകത്തെയെ 
ല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളേയും 
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) എപ്രകാരമാണ' ഒരാദിത്യ൯ ഈ ലോകത്തെ ആസകലം 
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്' അതുപോലെ (ക്ഷേത്രി.) പരമാത്മാ (കൃല്സ്തം ക്ഷേത്രം) 
മഹാഭൂതം മുതല് ധ്ത്യന്തമുള്ള സകലക്ഷേത്രത്തേയും (പ്രകാശയതീ)പ്രകാശി 
പ്പിക്കുന്നു. സ്മൂയ്യന്െറ ഈ ദുഷ്ടാന്തം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം 
രണ്ടത്ഥത്തില് പ്രയോഗിക്കാം. സ്മയുയനെപ്പ്യോലെതന്നെ ആത്മാ വില്ലാ ദേഹ 
ങ്ങളിലും ഒന്നേ ഉള്ളവെന്നും., ഒന്നിലും € ०10960९ 0) ९1981125) 0100० + കാണി 
ക്കുന്നു. 

ഈ അധ്യറയത്തില് പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല അത്ഥത്തേയും താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്ശോ 
കത്തില് ഉപസംഹരിക്കുന്നു 

൩൪. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവമന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ 
ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിടുയ്യാന്തി തേ പരം. 

ഏവം-മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം, ക്ഷേതൃക്ഷേതരജ്ഞയോടക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ, 
അന്തരം-ഭേദത്തേയും, ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ചടഭൂതങ്ങാംക്കു കാരണമായ വ്രകൃതിയില്നിന്നു 
നിവത്തിപ്പാനുള്ള (ധ്യഠനാദി) ഉപായത്തേയും, ജ്ഞാനചക്ഷൃയഷാ-:വിവേകജ്ഞാനലക്ഷണ 
മായിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട്, യേ-എവര്, വിടുഃടഅറിയുന്നുവോ, തേടഅവര്, പരംടപരമ 
५136009 യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

589 # 



५] 
൪൩൦ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് തമ്മിലുളള ഭേദത്തേയും, 

ഭൂതങ്ങംക്കു കാരണമായ പ്രകൃതിയില്നിന്നു നിവത്തിപ്പാനുള്ള ഉപായത്തേയും. 

വിവലേകജ്ഞാനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് എപര് അറിയുനുപോ അ 

വര് പരമപര്ഭത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ-ജ്ഞാനമാകനാ കണ്ണുകൊണ്ട് . ०902० 

ശാസ്ര്രാചായ്യോപദേശംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആത്മവിഷയമായ ജ്ഞാനം. ഇ 

തീന്നുമുന്പ പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര്തമ്മിചുളള വൈല 

ക്ലണ്യവിശേഷത്തെ (പ്ൃയത്യാസത്തെ) ശരിയായി ആരാണ് ജ്ഞാനമാകുന്ന ക: 

ണ്ണുകൊണ്ടു കാണുന്നത് , (അപ്രകാരംതന്നെ) അപിദ്യാലക്ഷണമായും അവ്യക്ത 

മെന്നു പേരോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ഭൂതപ്രകൃതി (ഭൂതങ്ങളുടെ ഉല്പത്തികാരണം?) 

ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ആരറിയുന്നുപവോ, അവര് പരമാത്ഥതത്ത്വമായിരിക്കുന്ന 

ബ്രഹ്മത്തെ. പ്രാപിക്കുന്നു. അവര് പിന്നേയും ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എ 
ന്നത്ഥം. 

[ശ_സി] ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോം-::ഇദം ശരീരം കൌന്തേയ ക്ഷേത്രം....ഏതദ്യോ വേത്തി തം 

പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ? എന്നിങ്ങിനെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരുടെ; ഏവംം-:മഹാഭ 

ഭൂതാനി? 4ജേഞയം യത്തത എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള ; 

അന്തരം-ജ്ഞേയത്വജ്ഞാതൃത്വാദിവിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള വൈലക്ഷണ്ഠുത്തേയും അതില് സ്വാ 

ത്മാവായിട്ടു ക്ഷേത്രജ്ഞനേയും; ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച__ഇവിടെ ഭൂത? ശബ്ദും കൊണ്ടു വ്യക്തമായും 

നാമരൂപാത്മകമായും €സത? എന്നു പേരോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ജഗത്ത് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പ്രക 

തിപദംകൊണ്ട്' അവ്ൃയക്തമായും നാമരൂപങ്ങറം സ്തൃഷ്ടമല്ലാതേയും “അസല്? എന്ന പേരോടുകൂടിയുമി 

രിക്കുന്ന തല്കാരണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഭൂതപ്രകൃതികളുടെ (മോക്ഷണം-:) ९00 സ 

ത്തന്നാസടുച്ചതേ? എന്നു പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള അഭാവാപാദനത്തേയും ജ്ഞാനചക്ഷൃഷാംമുമ്പറ 

യപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള അമാനി ത്വാദിസാധനസമ്പത്തികൊണ്ടും തീവ്രമോക്ഷേച്ഛുകൊണ്ടും നല്ലവണ്ണം 

ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രവണാദികളെ.ക്കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതും ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ യഥാത്ഥഗ്രഹണത്ത് 

ന്നു യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതും അതി സ്ൂക്്തുമായിട്ടുള്ളതുമായ യാതൊരു ജ്ഞാനമോ അതാകുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് 

യേ വിദുഃംമുമുക്ഷ,ക്കളായിരിക്കുന്ന യാതൊരു യതികഠം അറിയുന്നുവോ_*പ്രകൃതിയേയും തല്കായ്ു 

ത്തേയും ലയിപ്പ്പിക്കുന്നതിന്ന്' അധിഷ്ണാനഭൂതമായും നിവ്വിശേഷമായും നിതൃശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യയ 

സ്വഭാവമായും സദാനന്ദൈകരസമായും അപൂവ്വമായും അനപരമായും അനന്തരമായും അബാഹ്യ 

മായും അദ്വിതീയമായും പരബ്രദ്മമായുമിരിക്കുന്ന ഞാന്തന്നെയാണ്” ഇതെല്ലാം? എന്നിങ്ങിനെ സ്വാ 

ത്മാവുകൊണ്ട് എവര് അറിയുന്നുവോ, തേ പരം യാന്തിംഅവര് പരമപുരുഷാത്ഥമായിരിക്കുന്ന വി 

ദേഹകൈവല്ല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
യോഗശാണ്്രേ ശ്രീകൃട്ൂ്ലാജ്ജുനസംവാദേ 

)) 

പ്രകൃതിപുരുഷപിവപേകയോഗോ നാമ 

ത്രയോദശോധ്യായഃ 

പ്രകൃതിപുരുഷയോഗമെന്ന പതിമൂന്നാമധ്യയഠയം 

സമാപ്പം. 
ത്ത 

രം... 



॥ 11 £ 
പതിനാലാമധ്യായം 

(ശം_ഭാ) ജനിക്കുന്നതായ (ഉല്പത്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന) സകലവസ്തൂക്കളും ക്ഷേത്രക്ഷേത 

ഇജ്ഞസംയോഗം കൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. അതെങ്ങിനെയാണെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്ന് “പ 

രം ഭൂയഃ? എന്നു തൂടങ്ങി ഈ അധ്യ്യായമാരംഭിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില് ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചുനില്ലന്ന__ 

സാഠഖ്ൃന്മാരുടെ മതപ്രകാരം # സ്വതന്ത്രന്മാരാണെന്നു സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്പുവത്തില് സ്വത 

ത്രന്മാരല്ലാത്ത__ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് ജഗത്തിന്നു കാരണമെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്ന് (ക്ഷേത്ര 

ഇജ്ഞന്െറ) ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയും ഗണങ്ങളിലുള്ള സംഗവുമാണ് സംസാരത്തിന്നുള്ള കാരണമെ 

ന്നു മുമ്പില് (അ. ൧൩. 6६9. ൨൧) പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഏതേതു ഗുണത്തില് എങ്ങിനെയുള്ള സംഗമാ 

ണ്? ഗുണങ്ങഠംതന്നെ എന്താണ്? അവ എങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ (ക്ഷേതൃരജ്തനെ) ബന്ധി 

ക്കന്നത് ” ഗുണങ്ങളില്നിന്നുള്ള മോക്ഷണം എങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നു? മുക്തന്െറ ലക്ഷണം എന്താ 

കുന്നു? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങംക്കു സമാധാനം പറയുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഈ അധ്യായമാരംഭി 

ക്കപ്പെട്ടന്നു. 
൨ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. പരം ഭൂയഃ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം 

| യല് ഇഞാത്വാ മുനയഃ സവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

യല്-യാതൊന്നിനെ, ജ്ഞാത്വാ: അറിഞ്ഞിട്ട്, സവേ മുനയഃ-സകലജ്ഞാനിക 

ളം (മനനശീലന്മാരും), ഇതഃ-ദേഹബന്ധത്തില്നിന്ന്, പരാം സിദ്ധിം-മോക്ഷത്തെ, ഗ 

താടടപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവോ, (തല്) അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന, പരംടപരമാത്മനിഷ്ണമായും, 

ജ്ഞാനാനാംട(തപടകമ്മാദിവിഷയമായിരിക്കുന്ന) പലവിധജ്ഞാനങ്ങളില്വെച്ച്', ഉത്ത 

മംട(മോക്ഷഹേതുവാകയാല്) ഉത്തമമായുമുഒ്ഒ, ഇഞാനംടജ്ഞാനത്തെ (ഉപദേശത്തെ), ഭൂയഃ 

(അപി)-ഇനിയും, പ്രവക്ഷ്യാമി--ഞാന് നല്ലവണ്ണം പറയാം. 

യാതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് സകലമുനീകളും (ജ്ഞാനികളും) ദേഹബ 

ന്ധത്തില്ഥഠിന്നു മോക്ഷത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപോ അപ്രകാരമുള്ള പരമാത്മ 

നിഷ്ടമായതും പലവിധജ്ഞാനങ്ങളില്വെച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായതുമായ ജ്ഞാനത്തെ 

ഞാനിനിയും നിനക്കു നല്ലപണ്ണുമുപദേശിക്കാം. 

(ശം_ഭാ) ഇതിന്നു 20० \88. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും പല പ്രാവശ്യവും 

പറ ഞ്ഞിട്ടു 67385) € 1० ഇനിയും ഞാന് പരമായിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തെത്തന്നെ 

നിനക്കു നല്പവണ്ണുമുപദേശിക്കാം. പരമായിരിക്കുന്ന വസ്തൃവിയെപ്പററി പ്രതീ 

പാദിക്കുന്നതിനാല് ഈ ജ്ഞാനം പരമാകുന്നു. മറെറല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളേക്കാഠം 

ഉത്തമഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതനാല് ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാററിലുംവെച്ച്' ഉത്തമ 

വുമാകുന്നു. “എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങറം? എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അമാനിത്വം മുത 

ലായവ (അ. ൧൨. ശ്ലോ. ൨൧0) എന്നല്ല ഇവിടെ അത്ഥം. ജഞാനങ്ങറം 

എന്നതിന്ന് യജ്ഞാദിജേഞയവസ്തൂ വിഷയങ്ങറം എന്നാണ് ഇവിടെ അത്ഥം. 

ॐ നിരീശ്വരമായ സാംഖ്യമതപ്രകാരം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് സ്വതന്ത്രന്മാരാകുന്നുവെന്നും 

അവരുടെ സംയോഗവും സ്വാതന്ത്ര്യേണയാകുന്നുവെന്നുമാണ് . ഇവിടെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടി 

ല്ല. ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെയാണ് ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് സ്ഥിതിചെയ്തകുന്നത്' എന്നാണ് 

ഭാഷ്്യകാരന്െറ അഭിപ്രായം. 



५) 
൪൩ ൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗി ത 

അവ മോക്ഷഹേതുവായി ഭപിക്കുന്നില്ല.. എന്നാല് ഈ ജ്ഞാനം മോക്ഷഹേതു 
വായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് ഭഗവാന്, ശ്രോതാവിന്ന്” അഭിരുചി ജനിക്കുന്ന. 
തിന്നുവേണ്ടിം അതിനെ പരം എന്നും ഉത്തമം എന്നുമുള്ള ശബ്ദൂങ്ങളെക്കൊണ്ടു 
സ്കൂതിക്കുന്നു. (അപ്രകാരമുള്ള) ഈ ജ്ഞാനത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് മനനശീലന്മാരാ 
യ എല്ലാ സന്യാസികളും ഈ ദേഹബന്ധത്തില്നിന്നു മോക്ഷമെന്നു പവയപ്പെടു 
ന്ന പ്രകൃഷ്ടസിഭ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

[ശ_.സ] മുന്നധ്യായത്തില് ആത്മാനാത്മതത്ത്വത്തെ അറിവാനിച്ചിക്കുന്ന മുമുക്ഷ്യ വിനെ, ഈ 
ശരിരം ക്ഷേത്രമാണ്, അതനാത്മാവാണ്, (അതില്) അഹംപദാത്ഥമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന് ത. 
ന്നെയാണ് ആത്മാ എന്നിങ്ങിനെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ട്', “ക്ഷേതൃരജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി? എന്നിങ്ങിനെ 
ക്ഷേത്രത്തില്നിന്നു വിഭക്തമായിരിക്കുന്ന ആത്മാ ബ്രഹ്മത്തില്നിന്ന്' അഭിന്നമാണ് എന്നു പ്രതിപാ: 
ദിച്ച. അതിന്െറശേഷം പ്രകൃതിക്കംണ് കത്തൃത്വവും ഭോക് തൃത്വവുമുള്ളതെന്നും, പ്രകൃതിക്കും തല് 
കമ്മങ്ങംക്കും സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നു പ്രകൃത്ിഗണസംഗംകൊണ്ടാണ് സംസാരമെന്നുംം, 
വാസ്തവത്തില് ആത്മാവിന്നു സംസാരമില്ലെന്നും, പറഞ്ഞു;__ എന്നാല് പ്രകൃതിഗുണങ്ങഥം എവയാക. 
നു? അവയില് പുരുഷന്ന് എങ്ങിനെയാണ് സംഗം? ഗുണങ്ങം പുരുഷനെ എങ്ങിനെയാണ് 
ബന്ധിക്കുന്നത്? ഗുണങ്ങളില്നിന്നുള്ള മോക്ഷണം എങ്ങിനെയാകുന്നു? ഗുണങ്ങളില്നിന്നു മോ. 
ച ച്ചവനന്െറ ലക്ഷണവുമെന്താകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ८०९००९8 സമാധാനമായി, പ്രകൃതിയുടെ 
പ്രവൃത്തിസാമത്ഥ്യം, തല്ഗുണവപിഭാഗം, ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപം, അവയുടെ ബന്ധകത്വം, അതാതു 
ഗുണത്തിന്െറ ഉല്കഷംനിമിത്തം പരസ്ത്റരമുള്ള അഭിഭാവകത്വം, തല്ഫലഭേദം, ഗുണങ്ങളാല് ബ 
ഭ്ധനായിരിക്കുന്നവന്നുള്ള ഫലം, അവയില്നിന്നു മോചിച്ചവന്നുള്ള ഫലം, ഗ്രണമുക്തന്െറ ലക്ഷണം... 
ഗണങ്ങളെ അതിക്രമിപ്പാനുള്ള ഉപായം, എന്നിവയെല്ലാം വൃക്തമാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി പതിനാലാമ 
ധ്യായമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. അതില് ആദ്ദൃംതന്നെ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഭിന്നത്വത്തേയും ക്ഷേ 

` തൃജ്ഞനായിരിക്കുന്ന തന്െറ ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വത്തേയും അറിയുന്ന വിദേഹകൈ.വല്യാത്ഥിയായിരിക്കു 
ന്ന ബ്രശ്മവിത്തായ യതിയുടെ സമുല്പന്നമായ ജ്ഞാനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഇനി പറയു 
വാന് പോകുന്ന ഇജ്ഞാനകായ്യത്തില്ത്തന്നെ പ്രവൃത്തി സിദഭ്ധിക്കന്നതിന്നായിം ഗുണങ്ങളുടേയും തല് 
കാഡ്യുങ്ങളടേയും ജ്ഞാനംതന്നെയാണ? ഉ.ല്കൂൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും മുക്തിക്കു പരമകാരണമായിട്ടുള്ളതുമെ 
ന്നും ബോധി പ്പിപ്പംനായിക്കൊണ്ടു ശ്രീഭഗവാന് പറയുന്നു_ പരമിതി. 

ഭൂയഃ (അപി): 4ത്രിഭിഃ ഗുണമയൈഭാവൈഃ? എന്നും ഇച്ട്രാദ്വേഷസമുത്ഥേന്? എന്നും, “രാ 
ക്ഷ സിമാസുരീം ചൈവ? എന്നും മറ൨ം പല ഫട്ടങ്ങളിലും മുന്പുപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടെങ്കിലും നിഷ്ഠ 
ഷിച്ചറിയുന്നതിന്നുവേണ്ടി പിന്നേയും, ജ്ഞാനാനാം പരം ജ്ഞാനംട-സാംഖ്യയോഗകമ്മാഭിവിഷയക. 
മായ ജ്ഞാനങ്ങളില്വെച്ചു ശ്രേഷ്ടമായ ഗുണതല്കായ്ക്കുജ്ഞാനത്തെ; (പരത്വത്തിന്നുള്ള ഹേതു പറയു 
നനു) ഉത്തമംടപരമപുരുഷാത്ഥമായിരിക്കുന്ന മോക്ഷത്തിന്െറ കാരണത്വം ഹേതുവായിട്ട്” ഉത്തമമാ 
യിരിക്കുന്ന (ഈ ജ്ഞാനത്തെ); പ്രവക്ഷ്യാമിടമല്ഭക്തനും മുമുക്ഷ്യവുമായിരിക്കുന്ന നിനക്കു ഞാന് 
നല്ലവണ്ണമുപദേശിക്കാം. അല്ലൈങ്കില്__ 

ക്ഷേത്രം അനാത്മാവാകുന്നു; ക്ഷേത്രജ്ഞന് ആത്മാവാകുന്നു__സത്യാദിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന 
ബ്രശ്മമാകുന്നുടു ബ്രശ്മംതന്നെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന് എന്നിങ്ങിനെ മോക്ഷവിഷയമായിട്ട്: എന്തെല്ലാം 
ഇജ്ഞാനമാണുള്ളത് അവജെല്ലാററിലുംവെച്ച്” ഈ ഗുണതല്കായ്യജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠവും ഉത്തമവുമായി 
ഭവിക്കുന്നു. ആത്മാനാത്മാക്കളുടെ വേര്തിരിച്ച ജ്ഞാനവും ആത്മാപിന്െറ ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വജ്ഞാന 
വും വ്രകൃതിപ്രവിലാപനജ്ഞാനവും മുക്തിക്കു നിയതമായും അസാധാരണമായുമുള്ള കാരണംതന്നെ 
യാണെങ്കിലും അവിദ്ദയകാമാദിദോഷങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവന്െറ ആ ജ്ഞാനം അവിദ്യയാദികളാല് 
പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വഫലവും സിഭ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ സംഗതി ഭരതാദികളില് വ്ര 
സിദ്ധമാകുന്നു. എന്നാല് ഈ ഗുണതല്കായ്യുജ്ഞാനം ബ്രഹ്മവിത്തായിരിക്കുന്നപനെ ഗണവാസന 
യാലുള്ള ബഹി പ്രവൃത്തിയില് നിന്നു വിമുഖനാക്കിത്തീത്ത്, യാതൊന്നുകൊണ്ടു ജ്ഞാനവും തല്ഫല 
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വും പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന സമൃശ്ശനനിഷ്ണയില്തന്നെ സ്ഥിതിചെ 
യിച്ചു, ഗുണങ്ങളില് നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു”, വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ടു” 
ഈ ജ്ഞാനം ആത്മാനാത്മവിവേകാദിജ്ഞാനത്തേക്കാഠം ഉത്തമമായി ഭവിക്കുന്നു. ഇതിന്നൊരു ദ്ദ 
ഷ്ലാന്തം__.രോഗജ്ഞാനം ഓഷധജ്ഞാനം അനുപാനജ്ഞാനം പഥ്യജ്ഞാനം എന്നിവയേക്കാര്ം, ഇത് 
അപഥ്യപദാത്ഥമാകുന്നു; ഇതു ഭക്ഷിക്കുന്നതായാല് ഓഷധത്തിന്നും ആരോഗ്യത്തിന്നും പ്രതിബന്ധ 
മായി ഭവിക്കുന്നതാണ്; എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, അപഥ്യാചാരത്തില്നിന്നു നിവത്തിക്കുന്നതിന്നും ആരോ 
ഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നും കാരണമാകയാല്, ഉത്തമമായി ഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അപഥ്യാഭാവം 
തന്നെയാണ് ഒഷധത്തിന്നും ആരോഗ്യൃസിഭ്ധിക്കും മുഖ്യയമായിട്ടുള്ള ബലം. അതുപോലെ ജ്ഞാന 

ത്തേയും തല്ഫലത്തേയും പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതായ ഗുണതല്കായ്യുജ്ഞാനം മുമ്പറയപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങ 
6889009 ഉത്തമമായി ഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് ജ്ഞാനത്തിന്നും തല്ഫലസിദ്ധിക്കും ഗണതല്കാ 
യ്യൂസംബന്ധഭാവമാണ് മുഖ്യബലമായിട്ടുള്ളത്. അതിനാല് ഗുണതല്കായ്യുജ്ഞാനം മററുള്ള ഇഞ്ഞാ 
നങ്ങളേക്കാഠം ഉത്തമമെന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ. അതിനെത്തന്നെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന _യല്-ശ്രവ 
ണാടിജന്്ൃജ്ഞാനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഹേതുവാകയാലുംം ഗുണാതിക്രമണത്തിന്നു ഹേതുവാകയാലും 
മുക്തിക്കു പരമകാരണമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ഗുണതല്കായ്യുജ്ഞാനത്തെ; ജ്ഞാത്വാ-പ്രാപിച്ചിട്ട് _ - 
ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടു യാതൊന്നാണ് കത്തവൃമായിട്ടുള്ളത്' അതിനെ ചെയ്തിട്ട എന്നത്ഥം. മുനയഃ: 
ബ്രഹ്മവിത്തുക്കഠം__ശുകാദികളായ क) 02०) ഇതം--ഈ പ്രകൃതത്തില് പറയുവാന് ഭാവിക്കു ത്രി 
ഗുണങ്ങളില് നിന്നു മുക്തന്മാരായിട്ട്; പരാം സിദ്ധിം ഗതാഃ--പുനരാവൃത്തിരഹിതമാകയാലും നിരതി 
ശയാനന്ദരുപമാകയാലും സവ്വസിദ്ധികളേക്കാളും ഉത്തമമായി രിക്കുന്ന സിദ്ധിയെ, വിദേഹമുക്തി 
യെ; പ്രാപിച്ചു__ പൂണ്ണത്വത്തെ പ്രാപിച്ചുവെന്നത്ഥം. 

(ഈ ഇ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന) ആ സിദ്ധിയുടെ ഐകാന്തികത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു 

൨. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധമ്മൃമാഗതാഃ 
സഗ്ലേപി നോപജായതന്തേ പ്രലയേ ന വ്ൃഥന്തി ച. 

ഇദം ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനസാധനത്തെ, ഉപാശ്രിതയടഅനുഷ്ിച്ചിട്ട്, മമ സാധ 
മ്മയം-എനന്െറ സ്വരൂപത്തെ (മദൂപത്വത്തെ)ം ആഗതാഃംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവ൪, സഗ്ഗേ 
അപിടസ്ൃഷ്ടികാലത്തിലും (ബ്രഹ്മാടികഠം ഉല്പാഭിക്കുമ്പോഴും), ന ഉപജായന്തേംജനന 
ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പ്രലയേ (അപി)ടപ്രലയകാലത്തിലും, 09 വൃഥന്തി ചം-ടൂഃഖത്തെ 
അനുഭവിക്കുന്നതുമില്ല. 

ഈ ജ്ഞാനസാധനത്തെ അനുഷ്ടിച്ച് എന്െറ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപി 
21588 വര് സ്ൃഷ്ട്രീകാലത്തില് ജനനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പ്രലയകാലത്തില് 
ദുഃഖത്തെ അനുഭപിക്കുന്നതുമില്ല. (അപര് പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല 
എന്നത്ഥം). 

(ശം_ഭാ) ഇദം ജ്ഞാനം ഉപാശ്രിത്യ _യഥോക്തമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാന 
സാധനത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ; മമ സാധമ്മ്യം ആഗതാഃ_പരമേശ്വരനായിരിക്കു 
നന എനെറ സ്വരൂപതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപര്. ഇപിടെ “സാധമ്മ്യം? എ 
ന പദത്തിന്നു മത്സ്വരൂപത എന്നത്ഥമാകുന്നു. അല്ലാതെ (ഗോവിന്നും ഗവ 
യത്തിന്നും എന്നപോലെ വിദ്വാന്നും ഇഈശ്വരന്നും) സമാനധമ്മത എന്നത്ഥമ 
ലു. എന്തെന്നാല് ഗീതാശാസ്രരത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞന്നും ഈശ്വരന്നും തമ്മില്, 
ഭേദം കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജ്ഞാനത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നതിന്നു തല്ഫലത്തെ പാറി 
പറയുന്നത് ആവശ്യവുമാകുന്ന. ഈ ജ്ഞാനസാധനത്തെ അനുഷ്ടിച്ച് പരമേ 
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ശ്വരനായിരിക്കുന്ന എനെ സ്വരൂപതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപര് സഗ്ലേ അ 
പി. സ്തൃഷ്ടരികാലത്തിലുംകൂടി; ന ഉപജായന്തേം. ജനനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ലഃ 

പ്രലയേ അപി പ്രലയകാലത്തില്കൂടി; ന വൃഥന്തി ചം. ഭൂഃഖത്തെ പ്രാപി 

ക്കുന്നതുമില്പ__ബ്രഹ്മാവിന്െറ വിനാശകാലത്തില്കൂടി അവര് നാശത്തെ പ്രാ 

പിക്കുന്നില്പ എന്നത്ഥം. 
[ശ_സ] ഇദം ജ്ഞാനം-പറവാനായിട്ടാരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കന്ന ഗുണതല്കായ്യവിഷയമായും 

മുക്തിക്കു പരമകാരണമായുമിരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തെ; ഉപാശ്രിത)__.ഗുണതല്കായ്യുജ്ഞാനം കൊണ്ടു 

യാതൊന്നനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതിനെ അനുഷ്ഠിച്ച് _ ത്രിഗുണങ്ങളുടേയും തല്കായ്യുങ്ങളു 

ടേയും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നിരന്തരബ്രഹ്മനിഷ്ട കൊണ്ടും ഗുണത്രയത്തെ അതിക്രമിച്ചിട്ട' എന്നത്ഥം. മമ 

സാധമ്മ്യം ആഗതാട* സത്യം ജ്ഞാനം അനന്തം ബ്രമ്മ". “അസ്ഥൃലമനബ്ഡവഷ്രസ്വം" എന്നിങ്ങിനെ 

ശ്രുതിപ്രസിദ്ധമായും നിച്യിശേഷമായും പരയബ്രശ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്െറ പൂണ്ണത്വത്തെ പ്രാപിച്ചി 

രിക്കുന്നവ൪. “സാധമ്മ്യം? എന്ന പദത്തിന്നു സമാനജാതിരൂപാടിമത്വം എന്നല്ല അത്ഥം. നിരവയ 

വമായും നിഗ്ശൂണമായും നിവിശേഷമായുമിരിക്കുന്ന ബ്ര്മത്തിന്നു ജാത്യാടിധമ്മങ്ങള്ം അസംഭവമാകു 

ന്നു. അതിനാല് ബ്രഹ്മസാധമ്മ്യം എന്നത് പുണ്ണുത വംതന്നെയാകുന്നു. “പൂണ്ണുമദഃ പൂണ്ണുമിദം? എ 

ന്നു ശ്രുതി. മല്ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളായ യതികംടു സശ്രേ അപിടമ്ഹദാ 

ദിപ്രാകൂതസൃഷ്ടിയിലുംകൂടി. ന ഉപജായന്തേടജനിക്കുന്നില്ല__ ജനനത്തിന്നു ഹേതുവായിരിക്കുന്ന 

പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിച്ച്” ചിദേകരസതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് അവക്കു പ്രകൃതിസംബന്ധ 

മില്ല. അതുഹേതുവായിട്ട' മഹാനൃഷ്ടിയിലുംകൂടി അവക്ക്” ഉതപത്തിയില്ല എന്നത്ഥം. (അപ്രകാരം 

തന്നെ) പ്രലയേ അപിടഹിരണ്വഗഭനാശത്തിലുംകൂടി. ന വൃഥന്തിടനശിക്കുന്നില്ല; പരമസ്ൂക്ക്തുമറ 

യിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപ്'ച്ചിരിക്കുന്നവ൪ പ്രലയക്രിയഷ്ു” അവിഷയന്മാരാകയാല് അവക്കു 

യാതൊരു ചലനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചവരും ബ്രഹമവിത്തുക്കളു 

മായ മുക്തന്മാര് സൃഷ്ടികാലത്തില് ജനിക്കുകയും, പ്രലയകാലത്തില് നാശത്തെ പ്രാപിക്കുകയും, ചെ 

യ്ുന്നില്ല എന്നത് ആരും കൊണ്ടുവരാത്ത പൂവപക്ഷത്തെ നിഷേധിക്കുകയാകുന്നു എന്നു ശങ്കിക്കുവാന് 

പാടില്ല. എന്തെന്നാല് ശിവവിഷ്ണ്ണുവാദി ലോകങ്ങളില് സാരൂപ്യ്യാദിമുക്തിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടള്ളവക്കു 

മഹാസ്തഷ്ടിയിങ്കല് സൃഷ്ടിയും, മഹാപ്രലയത്തില് പ്രലയവ്യം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ 

ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവക്കം ജന്മംമുതലായതുണ്ടാകും എന്നു പണ്ഡിതന്മാക്കംകൂടി സംശയമു 

ണ്ട. അതിനാല് അതിനെ നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്നും, മുമു ക്ഷുക്കഠം സംശയംകൂടാതെ വിദേഹമുക്തി 

യില് പ്രവത്തിക്കുന്നതിന്നും, ആണ് “സഗ്ലേപി നോപജായന്തേ പ്രലയേ ന വൃഥന്തി ച എന്നു പ 

റഞ്ഞിരിക്കുന്നത്'. ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാത്തവരായ അനസ്പയമുക്തന്മാക്ക ജന്മാദി സംഭവിക്കുമെ 

ന്നതിന്ന് ഈ വചനംതന്നെ പ്രമാണം. അതിലേക്കു പിതഹവ്വയ൯ം ജയന്, വിജയന് മുതലായവര് 

ദൃഷ്ഠാന്തവുമാകുന്നു. 

സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും (ഉല്പത്തിക്കു) കാരണമായ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗം എന്തൊരു 

മാതിരിയാണെന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നു 

2 १) ५ > ¶ि। ~ 2 ൩. മമ യോനിമ്മഹദ് ബ്രഹ്മ कतप 17 ഗഭം ദധാമ്യഹം 
$ १) 

സംഭവഃ സവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. 

ഹേ ഭാരത അല്ലയോ ഭാരത, മഹതല്--(ദേശംകൊണ്ടും കാലംകൊണ്ടും അപരിച്ചി 

ന്നമായിരിക്കുന്നതിനാല് } മഹത്തായിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മദടപ്രകൃതിം മമ യോനിഃംപരമേശ്വര 

നായിരിക്കുന്ന എന്െറ ഗഭാധാനസ്ഥാനമാകുന്നു. തസ്തിന്--അതില്, അഹം-ഞാന്, ഗഭം 

ഗഭത്തെ (ജഗദ്വിസ്താരഹേതുവായിരിക്കുന്ന ചിദാഭാസനെ), ഭദധാമിടനിക്ഷേപിക്കുന്നു. ത 

& (ശ്രി) ബ്ബംഹിതത്വം ഹേതുവാകയാല്, അല്ലെങ്കില്, സ്വകായ്ക്ുങ്ങളുടെ വൃദ്ധിക്കു ഹേതുവാ 

കയാല് ബ്രഹ്മം__ പ്രകൃതി എന്നത്ഥം 



റും 
൧൪ ഠം അധ്യായം ൪൩൫ 

തഃ-:അതില്നിന്ന്, സവ്വഭൂതാനാം-ബ്രഹ്മാദിസകലഭൂതങ്ങളുടേയും, സംഭവഃ-ഉത്പത്തിം 

ഭവതി ഉണ്ടാകുന്നു. 

അല്ലയോ ഭാരത, ദേശംകൊണ്ടും കാലംകൊണ്ടും അപരിച്ഛിന്നമായി 

രിക്കുന്ന പ്രകൃതി പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്െറ ഗഭാധാനസ്ഥാനമാകുന്നു. 

അതില് ഞാ൯ ഗഭത്തെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതില്നിന്നു ബ്രഹ്മാ മുതലായ സ 

കലഭൂതങ്ങളുടേയുമുല്പത്തിയുണ്ടാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മമ യോനി.പ്രകൃതി__മത്സ്വരൂപമായും ത്രിഗുണാത്മീകയാ 

യൃമിരിക്കുന്ന എന്െറ മായ. പ്രകൃതിയായിരിക്കുന്ന എന്െറ യോനി മഹല്ബ്ര 

ഹ്മമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്. പ്രകൃതി സവ്യകായയങ്ങളേക്കാറം മഹത്തായിരിക്കുന്ന 

തൃകൊണ്ടും സ്വവികാരങ്ങറാക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അലയുടെ പോ 

ഷകശക്തിയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും (ഭരണാല് ച) മഹതബ്രഹ്മം എന്െറ യോ 

നിതന്നെ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മഹല്ബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന എന്െറ 

യോനിയില് __പ്രകൃതിയില്_ഹിരണ്യഗഭത്തിന്െറ ഉല്പത്തിക്കുള്ള ബീജ 

ത്തെ__സകലപ്രാണികളുടേയും ജന്മത്തിന്നു കാരണമായ ബിജത്തെ__ഞാ൯ 

നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രമെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നമുള്ള രണ്ടു പ്രകൃതികളാകുന്ന 

ശക്തികളോടുകൂടിയും ഈശ്വരനായുമിരിക്കുന്ന ഞാന്, അവിദ്യ കാമം കമ്മം എ 

ന്ന ഉപാധികളോടുകൂടിച്ചേന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ക്ഷേത്രത്തോടുകൂടി യോ 

ജിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. മൂലകാരണമായിരിക്കുന്ന ഈ ഗഭാധാഠത്തില്നീിന്നു 

ഹിരണ്യഗഭത്തിന്െറ ഉല്പത്തിവഴിക്കു സകല്ഭൂതങ്ങളും ഉല്പാദിക്കുന്നുവെ, 

ന്നത്ഥം. 

൪, സവ്യയോനിഷുയ കൌന്തേയ മൂത്തയഃ സംഭവന്തി യാഃ 

താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദഃ പിതാ. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തിപുത്ത, സവ്ൃയോനിഷുട-മനുഷ്ടയഠാദിസകലയോ 

നികളിലും (സകലജാതികളിലും), യാഃ മൂത്തയ$ടസ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ എന്തെല്ലാം വ 

സ്തൂക്കളാണ് സംഭവന്തിടഉണ്ടാകുന്നത്, താസാം-അവകാംക്ക് , ഹത ബ്രഹ്മാപ്രകൃതി, 

യോനി ടടമാതൃസ്ഥാനിയമാകുന്നു. അഹം: (ജഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന) ഞാന്, ബീജപ്രഃ പി 

താ-ഗഭാധാനകത്താവായ @®2 2 0208802. 

र) 6) ളി न 

അല്ലയോ കുന്തീപുത്ര, സകലയോനികളിലും സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ 
വോ 0 9} ४ 

ഏതേതു പസ്ത്ുക്കറം ഉ ല്പാദിക്കുന്നുലേ അവമ്യ്മെല്ലാം പ്രകൃത മാതൃസ്ഥാനിയമാ 

യും ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഞാന് ഗഭാധാനകത്താവായ പിതാവായ്ുമിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യോനികറഠം-ദേവപിതൃമനുഷ്യപശുമൃഗാദിസവ്യൃയോനികറം. 

മുത്തയഃ-പലവിധ അംഗങ്ങറം കൂടിച്ചേന്നിരിക്കുന്ന ശരിരങ്ങാം. ആവക മൂ 

ത്തികളുടെ ഉല്പത്തിക്കു സവ്യാവസ്ഥകളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന മഹല്ബ്രഹ്മം__ 

പ്രകൃതി__കാരണമാകുന്നു. ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഞാന് ഗഭാധാനകത്താവായ 

പിതാവുമാകുന്നു. 



ति 
@ 02.71) ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

[ശ_സ] മുത്തയഃട-പ്രാണികളുടെ ദേഹങ്ങ?ം__പ്രാണികം എന്നത്ഥം. ഈ 6६०००689 

ണ്ട് മാതാവായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടേയും പിതാവായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനേറയും പ്രസാദം കൊണ്ടുത 

ന്നെയാണ് മോക്ഷം എന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. “ജ്ഞാനപ്രസാദേന വിശ്ൂദ്ധസത്ത്വം?ം 0० ഹ 

ദേവമാത്മബുദ്ധിപ്രകാശം? എന്ന ശ്രതിവാക്യങ്ങളുംം “ബുദ്ധിപ്രസാദാച്ച ശിവപ്രസാദാല് ശഗുരുപ്രസാ 

ദാല് പുരുഷസ്യ മുക്തി? എന്ന സ് മൃതിയും ഇതിന്നു പ്രമാണമാകുന്നു. 

ഗുണങ്ങ€ം എന്തെല്ലാമാകുന്നു വെന്നും, അവ എങ്ങിനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നും, ഇനി പറ 

യുന്നു__ 
ट 9) ¢ റി 

© സ്പ 3१ ൫. സത്ത്വം രജസ്മ ഇതി ഗുണാഃ പ്രകൃതിസംഭവാഃ 
നിബദ്ധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. 

ഹേ മഹാബാഹോടഅല്പയോ മഹാബാഫഷോ., സത്ത്വം രജഃ തമഃ ഇതി1--സത്ത്വം 

രജസ്സ് തമസ്സ് എന്ന (പേരുകളോടുകൂടിയ), പ്രകൃതിസംഭവാഃടപ്രകൃതിയില്നിന്നുത്ഭവിക്കു 

ന്ന, ഗുണാടട (മൂന്നു) ഗുണങ്ങാഠം, ദേഹേപ്രകൃതികായ്യമായിരിക്കുന്ന ദേഹത്തില് (താദാ 

ത്മയേന സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന), അവ്ൃയയംടനിവ്വികാരമായ (നാശമില്ലാത്ത), ദേഹിനംടആത്മാ 

വിനെ (ചിദംശത്തെ), നിബഭ്ധ് നന്തിട(ഗണകായ്യുങ്ങളായ സുഖടുഃഖമോഹാദികളോടു) 

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ മഹാബാഹോ, പ്രകൃതിയില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സത്ത്വം, ര 

ജസ്സ്സ് , തമസ്സ് എന്ന പേരുകളോോടുകൂടിയ മൂന്നു ഗുണങ്ങറം. പ്രകൃതികായ്യുമായി 

രിക്കുന്ന ദേഹത്തില് താദാത്മ്യേന സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന (പാസ്തവത്തില്:) നിവ്വികാര 

മായ ആത്മാവിനെ സ്വകായ്യുങ്ങളായ സുഖദുഃഖമോഹാദികളോടു ബന്ധിപ്പി 

ക്കുന്നു. | 

(८९०-&9) സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്, എന്നു പേരുകളോടുകൂടിയ മൂന്നു 

9126630०. ഗുണാഃ (ഗുണങ്ങം) എന്നത് ഇപിടെ പരിഭാഷാശബ്ദുമാകുന്നു 

അല്ലാതെ രൂപം മുതലായവയെപ്പ്യോലെ ഒരു ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുനിലൂടുന്ന 

ഗുണം എന്ാല്പ അത്ഥം. ഗുണവും ഗണിയും വേറെയാണെന്നും ഇവിടെ അ 

ത്ഥം വിപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാല് ഇവിടെ അതിന്നത്ഥം താഴെ പറയുംപ്ര 

കാരമാകുന്നു _ഗുണങ്ങളെ (ധമ്മങ്ങളെ പ്പോലെ അവ (ത്രിഗുണങ്ങം) ക്ഷേത്ര 

ജ്ഞനെ നിത്യം ആശ്രയിച്ചുനില്ലുന്നു അവിദ്യാത്മകത്വംഹേതുവായിട്ട്' (അ 

വിദ്യാസ്വരൂപമായിരിക്കുന്നതിനാല്) അവ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ബന്ധിക്കുന്നപോ 
ലെ പറയപ്പെടുന്നു. ത്രീഗുണങ്ങറം ഉണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നതുതന്നെ ക്ഷേത്ര 

ശ_സ] 1 സത്ത്വഗുണം മുക്തിക്കു പരമകാരണമായിരിക്കുന്നതിനാല് അതിന്െറ ഉല്കൃഷ്ടത്വം ഹേ 
0 [७। റി മ ജസ് । ११ കയാ തുവായി ട്ടാണ്' അതിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. രജസ്സ്” എല്ലാ പ്രകൃതിക്കും കാരണമാകയാല് 

അതിനെ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു. നികൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നതിനാല് -തമസ്സ്ിനെ ഒടുക്കം 

പറഞ്ഞു. 

ക സത്ത്വാടിഗുണങ്ങഠം രൂപാദിയെപ്പ്പോലെ ദൂ വൃയമാത്രാശ്രയങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നില്ല. കാ 

യ്്ുകാരണങ്ങം ഒന്നാണ് എന്ന സ്ത്ായേന അവ പ്രകൃതിതന്നെയായിരിക്കുന്നതിനാല് സ 

കലടിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് സവ്വജഗത്തും ഗുണമയമായിത്തന്നെയിരി 

362. അവ (സത്ത്വാദിഗുണങ്ങം) പൃറമെയെല്ലാം വിഷയമായിട്ടും അകത്തു ശമദമാദി 

രൂപമായും രാഗദ്വേഷലോഭാടിരൂപമായും നിദ്രാലസ്യപ്രമാദാദിരൂപമായുമിരിക്കുന്നു. 
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ജ്ഞന് അവയ്ക്കു” ആസ്തദമായിരിക്കുന്നതിനാലാകന്ന. അതിനാലാണ് അവ 
(ത്രീഗുണങ്ങം) ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ബന്ധിക്കുന്നുലെന്നു പറയുന്നത്. എന്റെറ 
മായയില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള (ടപ്രകൃതിസംഭവാഃ) ത്രിഗുണങ്ങറം അവ്യയനായി 
രിക്കുന്ന ദേഹിയെ (ദേഹത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ) ശരീരത്തില് 
(ദേഹേ) ബന്ധിക്കുന്നപോലെ തോന്നുന്നു. ആത്മാപിന്നാ അവ്യയത്വം “അനാ 
ദിത്വാല്? (അ. ൧൩. ७६39. ൩൧) എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്ലോകത്തില് പറയപ്പെട്ട 
ട്ടണ്ട്. 

വുവ്വപക്ഷം_ദേഹി നേ ലിപ്യതേ? (അ. ൧൩. ദ്രോ. ൩൧) എന്ന്” ഇ 
തിന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ (@)) 61065800 ദേഹിയെ 
ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് (ഇപ്പയോഠം) എന്താണ് മാറിപ്പറയുന്നത്? 

സമാധാനം അതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് ബന്ധിക്കുന്ന 
പോലെ തോന്നുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല് പോചെൊ? (ഇവ) എന്ന 
ശബ്ദംകൊണ്ട് ആ ദോഷത്തെ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മ്ഹാബാഹു-സമത്ഥതരങ്ങളായും മുട്ടചരെ നീണ്ടകിടക്കുന്നതായുമുള്ള 
കൈകമജോട്ടകൂടിയവന്. 

ത്രിഗണങ്ങളില് സ ത്തവവഗുണത്തിന്െറ ലക്ഷണത്തേയും, അതെങ്ങിനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്ന 
തെന്നും പറയുന്നു__ 

൬. തത്ര സത്ത്വം നിമ്മലത്വാല് പ്രകാശകമനാമയം 
സുഖസംഗേന ബധ് നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഫ. 

ഹേ അനുഘ- അല്ലയോ പാപരഹിതം, തത്ര-ആ ത്രിഗുണങ്ങളില്, നിമ്മലത്വാല് 
-സ്വച്ഛുത്വം ഹേതുവായിട്ട്, പ്രകാശകംടസ്റ്റടികംപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതും, അനാമയം:: 
ശാന്തമായതുമായ (നിരുപദ്രവമായതുമായ), സത്ത്വം-സത്ത്വഗുണം, സുഖസംഗേനട(ശാ 
ന്തത്വം ഹേതുവായിട്ടു സ്വകായ്യുമായിരിക്കുന്ന സുഖത്തോടു യാതൊരു സംഗമാണുണ്ടാകുന്ന 
ത് അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന) സുഖസംബന്ധത്തിനാലും, ജ്ഞാനസംഗേന ചം(പ്രകാശകത്വം 
ഹേതുവായിട്ട്” സ്വകായ്യുമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തോടു യാതൊരു സംഗമാഞണുള്ളത് അങ്ങി 
നെയിരിക്കുന്ന) ജ്ഞാനസംബന്ധത്തിനാലും, ബധ്നാതി-ബന്ധിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ പാപരഹിത., ത്രിഗുണങ്ങളില് സ്വച്ഛുത്വം ഹേതുവായിട്ടു 
പ്രകാശത്തോടുകൂടിയതും ശാന്തമായതുമായ സത്ത്വഗുണം സുഖസംബന്ധമാ 
യും ജ്ഞാനസംബന്ധമായും ബന്ധിക്കുന്നു. ഞാന് സുഖി, ഞാന് ജ്ഞാനി എ 
ന്നിങ്ങിനെയുളള മനോധമ്മങ്ങളെ അവയില് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ക്ഷേത്രജ്ഞനില് യോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

(ശം_ഭാ) സത്ത്വം സ്റ്റുടികമണിപോലെ നിമ്മല(സ്വച്ഛു)മായിരിക്കുന്ന 
തിനാല് പ്രകാശത്തോട്ടകൂടിയും (ചൈതന്യത്തെ. അഭിപ്ഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതായും?) 
നിരുപദ്രവമായുമിരിക്കുന്നു. ആ സത്ത്വം ഒരുപഠെ സുഖസംഗത്തിനാല്__ 
ഞോന് സുഖി എന്നു തോന്നിപ്പിച്ചകൊണ്ട്ി__ബന്ധിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാല് 
വിഷയമായിരിക്കുന്ന ആത്മാലില് വിഷയ്ഭൂതമായിരിക്കുന്ന സുഖത്തിനെറ സം 
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ബന്ധം (१७०७६६००) ഉണ്ടാക്കിത്തിത്തു ബന്ധിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ആത്മാ 
വില് ഇപ്രകാരമുള്ള സുഖസംബന്ധം മിഥ്യയാകുന്നു. അത്” അവിദ്യയാകുന്നു. 

എന്തെന്നാല് വിഷയധമ്മം വിഷയിയില് ഉ.ണ്ടാകുനാതല്ല. ഇച്ഛുമുതല് ५७०) 

വരെയുള്ളവ (അ. ൧൩. ശ്ലോ. ൬) വിഷയമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്െറ ധമ്മ 

മാകുന്നുവെന്നു ഭഗവാന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതിനാല്, സ്വകീയധമ്മമായതുംം 

& വിഷയവിഷയികളുടെ വിവേകമില്ലാത്തതുമായ അവിദ്മ്യകൊണ്ടു സത്ത്വഗു 

ണം ആത്മാവിനെ സ്വാത്മധമ്മമല്ലാത്ത സുഖത്തോടു സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നു 

വോ എന്നു തോന്നിക്കുന്നു__സക്തമല്ലാത്തതിനെ സഞ്ജിക്കുന്നപോലെയും, സു 

ഖിയല്ലാത്തതിനെ സുഖി എന്നപോലെയും, തോന്നിക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ 

സത്ത്വം ദേഹിയെ (ആത്മാവിനെ) ജ്ഞാനത്തോടും സഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാ 

നം സുഖശബ്ദുത്തോടൊന്നിച്ചു പറയപ്പെടട്ടിരിക്കുന്നതീനാല് ആതു ക്ഷേത്രമായി 

രിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തിനെറ ധമ്മംതന്നെയാകുന്നു ആത്മധമ്മമല്പ. ആ 

ത്മധമ്മമായിരുന്നവെങ്കില് (സ്വഭാവേന സഞ്ജിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്) അത് 

(ഒരു) സംഗമായിട്ടോ, (തദ്വാരാ) ഒരു ബന്ധമായിട്ടോ, ഇരിപ്പാന് പാടില്ല.. സു 

ഖത്തിനാലുണ്ടാകുനന സംഗംപോലെയാണ് ജ്ഞാനാദിയിലുള്ള സംഗവുമെന്ന 

റിയേണ്ടതാകുന്നു. 

ഹേ അനഫ1-(പാപാദിയാല്) വ്യസനമില്ലാത്തവനേ. 
[ശ_സ] തത്ര-ആ ത്രിഗുണങ്ങളില്; സത്ത്വംടസത്ത്വഗുണം; നിമ്മലത്വാല്ംഅതിസ്വച്ചു 

ത്വം ഹേതുവായിട്ട് പ്രകാശകംടപ്രതൃഗ്വസ്തസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ടു അനാമയം__വി 

ക്ഷേപവും ജാഡ്യവൃമാണ്'” ആമയം. അവയ്ക്കു കാരണമായ രജസ്ത്മോഗുണങ്ങളുടെ അഭാവം ഹേതു 

010९2115 സത്ത്വം അനാമയമാകുന്ന_ വിക്ഷേപമില്ലാത്തതായും അജഡമായുമിരിക്കന്നത് എന്നത്ഥംു. 

(ഇങ്ങിനെയുള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയതാണെങ്കിലും സത്ത്വഗുണം) സുഖസംഗേന ബഭ്ധ് നാതി_ശബ്ദാ 

ദിഷ്ടവിഷയങ്ങളില് ഇന്ദ്രിയസമ്പക്കംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖത്തില് സക്തിയാണ്” സുഖസംഗംു അ 

തോടുകൂടി ബന്ധിക്കുന്നു__പിഷയസുഖലമ്പടനംക്കിത്തിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. അല്ലെങ്കില്, ശമദമാടി 

കം അഹിംസ ക്ഷാന്തി എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൊണ്ട്, ബ്രാദ്മം വൈഷ്ണവം: 

ശൈവം എന്നിങ്ങിനെ ഉപാസ്ത്രിസാഭ്ധ്യമായി രിക്കുന്ന യാവ ചില പരലോകസുഖങ്ങളാണുള്ളത്” 

അവയിലുള്ള ഇച്ചുയോടുകൂടി ഒരു ബ്രമജ്ഞാനിയേയും ബന്ധിക്കുന്നു__ബ്രഹ്മജ്ഞാനതല്സുഖാനുഭൂതി 

കളില്നിന്നു ഭ്രംശം വരുത്തി അവനെ ബഹിമ്മുഖനാക്കിത്തീക്കുന്നുവെന്നത്ഥം; ജ്ഞാനസംഗേന ചട 

നാനാശാസ്ത്രാത്ഥവിചാരം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇഞാനത്തില് ഉള്ള കാമത്തോടുകൂടിയും ബന്ധിക്കുന്നു -- 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെ തക്കം മീമാംസ സാംഖ്യം യോഗം ആഗമങ്ങം തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങഠം എന്നവയുടെ അ 

ത്ഥജ്ഞാനത്തില് ആസക്തനാക്കിത്തിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഒ. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുത്ഭവം 

തന്നിബധ് നാതി കൌന്തേയ കമ്മസംഗേൌ ദേഹിനം. 
ട്ട 9 
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ത്തെ, രാഗാത്മകം-അനുരഞ്ജനസ്വരൂപമായ്യം (ആശാസ്വരൂപമായും), തൃഷ്ണാസംഗസമു 

ി 4] 8} (| 

# (ആ) ७००19] വസ്തുത ആത്മസംബന്ധമില്ല. എങ്കിലും സംബനസ്ധ്യന്താരാഭാവംഹേ 
റി १ ए) 

തുവായിട്ടും അസ്വാതന്ത്രുംഹേതുവായിട്ടും അത്' ആത്മധമ്മമായി സ്വികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

1 (ആ) പാപം മുതലായ ദോഷമില്ലാത്തവനാണ് ശാസ്്രത്തിന്നധികാരി എന്നു കാണി പ്പം 

നാണ് “അനഘ” എന്ന സംബോധനം. 



“1 ‰ 

2 _ 99 അധ്യായം ൪൩൯ 

ത്ഭവം-കിട്ടാത്ത വസ്തുക്കളില് അഭിലാഷം (തൃഷ്ണ), കിട്ടിയ വസ്തുവില് അത്യാസക്തി (സം 
ഗം), ഇവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും, വിഭ്ധിം--അറിഞ്ഞാലും. തല് അത് (ആ രജോഗുണം), ക 

മ്മസംഗേനകദുഷ്ടാദൃഷ്ടാത്ഥങ്ങളായ കമ്മങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയാരത്, ദേഹിനംഷദേഹ 
ത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ, നിബധ്'നാതി--ഏററവും ബന്ധിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, രജോഗുണത്തെ അനുരഞ്ജാസ്വരൂപമാഷും, 
(അപ്രാഫ്്വസ്മുവില്) അഭിലാഷത്തേയും (പ്രാപ്തവസ്തുവില്) അത്യാസക്തിയേ 

യുമുണ്ടാക്കുന്നതായും, അറിഞ്ഞാലും. അതു കമ്മങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയാല് 

ആത്മാവിനെ ഏററവും ബന്ധിക്കുന്നു. (തൃഷ്ണാസംഗങ്ങളെക്കൊണ്ട്' ഇഹപ 
രസാധനങ്ങളായ കമ്മങ്ങളില് ആത്മാവിന്ന്” ആസക്തിയുണ്ടാക്കിത്തിക്കുന്നുവെ 
ന്നത്ഥം.) 

(ശം_ഭാ) രജോഗുണത്തെ രഞ്ജനസ്വരൂപത്തോടുകൂടിയതായറിഞ്ഞാ 

ലും__അതു ഗൈരികാദി1പോലെ (ആത്മാവിനെ) വണ്ണുഭേദപ്പെടുത്തുന്നു. അ 

തു (രജോഗുണം) തൃഷ്ണുയേയും ആസംഗത്തേയുമുണ്ടാക്കുന്നു. തൃഷ്ണ അപ്രാപ്തമാ 

യതീത അഭിലാഷം. ആസംഗംപ്രാപ്പമായ വിഷയത്തില് മനസ്സിന്െറ പ്രി 
തിലക്ഷണമായ സംഗ്ലേഷം. അങ്ങിയനെയിരിക്കുന്ന ആ രജോഗുണം ദേഹിയെ 
കമ്മസംഗത്തിനാല് _ദൂഷ്ഠാദുഷ്ടാത്ഥകമ്മങ്ങളില് ഉള്ള തല്പരതയാല്_ബ 

സന്ധിക്കുന്നു. (പരമാത്ഥത്തില് അകത്താലായിരിക്കുന്ന പുരുഷനെ “ഞാന് ചെയ്തു 

ന്നു? എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി പ്രപത്തിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം.) 

൮. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സവ്യദേഹിനാം 

പ്രമാദാലസ്യനിദ്രാഭിസ്മുന്നിബധ് നാതി ഭാരത. 

ഹേ ഭാരത-അല്പയോ ഭാരത, തമഃ തു2-എന്നാല് തമോഗുണത്തെ, അജ്ഞാന 

ജംടഅജ്ഞാനത്തില്നിന്നുണ്ടായതായും, സവ്൮വദേഹിനാംടസകലപ്രാണികാംക്കും, മോഹ 

02०= (200016५ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും, വിദ്ധി-അറിഞ്ഞാലും. തല്-:അത് (ആ തമോഗുണം), 

2080610४} 07108183 = 612939० ആലസ്യം നിദ്ര ഇവയാല്, (ദേഹിനം)ടദേഹിയെ, നി 
ബഡ് നാതി--ഏററവും ബന്ധിക്കുന്നു. 

അല്പയോ ഭാരത, എന്നാല് തമോഗുണത്തെ അജ്ഞാനത്തില്യിന്മു 

ണ്രായതായും., സകലപ്രാണികറംക്കും ഭ്രാന്തിയെ ഉണ്ടാക്കുനനതായുമറിഞ്ഞാലും. 

അതു പ്രമാദം ആലസ്യം നിദ്ര എന്നിപയാല് ദേഹിയെ ഏററവും ബന്ധി 

ക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) മൂന്നാമതായ തമോഗുണത്തെ അജ്ഞാനത്തില്നിന്നുണ്ടായ 

തായും സകലപ്രാണികറംക്കും അവിവേകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായുമറിഞ്ഞാലും. 
~~~ 

# [८2-0] ആത്മാവിനെ__ആത്മജ്ഞാനിയെ എന്നത്ഥം. 

1 പവ്ൃതത്തില്നിന്നു കിളച്ചെടുക്കന്ന ചുകപ്പനിറമുള്ള ഒരു ജാതി മുദ്വിശേഷമാണ് 

ഗൈരികം (കാവ മണ്ണ). അങ്ങിനെയുള്ള ഗൈരികം മുതലായതുപോലെ എന്നത്ഥം. 

2 തമോഥഗുണം സത്ത്വരജസ്സകളേക്കാഠം അധികം ദോഷമുള്ളതും ബന്ധകരവുമാകയാരത് 

അതിനെ പ്രതേൃകിച്ചറിയുന്നതിന്നാണ്' “തു? ശബ്ദും. 

3 (ശ്രീ) പ്രമാദം--അനവധാനം, ആലസ്ധയം-അനുഭ്യമംു നിദ്രാടചിത്തത്തിന്െറ ലയം. 
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| 3 5) അത് പ്രമാദാലസ്യനിദ്രകളെക്കൊണ്ട (ദേഹിയെ?) ബന്ധിക്കുന്നു. (അവയെ 

ക്കൊണ്ട് അവികാരിയായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന പുരുഷനെ തമസ്സ് വികാരിയാ 

ക്കിത്തിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം!. 

[ശ_.സ] പ്രമാദലസ്ൃനിദ്രാഭിഃടപ്രയത്നേന കത്തവ്വയയമായിട്ടുള്ള കായ്ക്ത്തിന്നു വിസ് മൃതിയാ 

ണ്' പ്രമാദം. കത്തവ്യമായിരിക്കുന്ന കായ്യുത്തില് അശ്രദ്ധനിമിത്തം ഉത്സാഹമില്ലായ്ക ആലസ്യം. ബു 

ദ്ധിയുടെ ജാഡ്ൃത്തിന്െറ ആധിക്യം കൊണ്ടു കത്തവ്യയകായ്യുത്തെ പരിത്യജിച്ചിട്ട' ഉറങ്ങുന്നത് (സ്വാ 

०1४) തന്നെ നിദ്ര. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പ്രമാദാലസ്യനിദ്രകളെക്കൊണ്ടു തമോഗുണം ആത്മാവി 

നെ ബന്ധിക്കുന്നു__ഒരു ബ്ര്മവിത്തിനേയുംകൂടി സ്വഗുണംകൊണ്ട് ഏററവും മോഹി പ്പിച്ചിട്ട് അ 

വനെ സ്വനികഷ്ണാവിമുഖനാക്കിത്തിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. 

ബുദ്ധിയുടെ നിമ്മലതകൊണ്ടും വിഷയസുഖാസക്തികൊണ്ടും സത്ത്വഗുണത്തിന്െറ ആവി 

220100९०, വിഷയങ്ങളിലുള്ള രാഗത്തിന്െറ ആവിര്ഭൂതികൊണ്ടും കമ്മാസക്തികൊണ്ടും രജോഗു 

ണത്തിന്െറ ആവിഭാവത്തേയും, ബുദ്ധിയുടെ ജാഡ്ധ്യംകൊണ്ടും വിപരിതപ്രത്യയാവിര്ഭൂതികൊണ്ടും 

പ്രമാദനിദ്രാലസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും തമോഗുണത്തിന്െറ ആവിഭാവത്തേയുംം അറിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മവി 

ത്തായിരിക്കുന്ന യതി സ്വയം സത്ത്വാദി ഗുണങ്ങളുടെ വികാരങ്ങഠംക്ക്” അവശനായി ഭവിച്ച് അതാ 

തു വികാരങ്ങഠാക്കു പിപരീതമായിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ അവലംബനംകൊണ്ടു ഗുണദോഷങ്ങളെ 

(പരാഭാവ്യയ--:) തിരസ്തരരിച്ചിട്ട' സദാ ആത്മാനുഭൂതിയില് തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു സൂ 

ചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഇനിയും ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തെ സംക്ഷേപമായി പറയുന്നു 
9] 9) 

൯. സത്ത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജഃ കമ്മണി ഭാരത 

9 തമഃ ०08 സഞ്ജയതൃത. ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ ट 2) 

ഹേ ഭാരത--അല്പയോ ഭാരതം, സത്ത്വം-സത്ത്വഗുണം, സുഖേംസുഖത്തിലും, ര. 

ജ$-രജോഗുണം, കമ്മണി-കമ്മത്തിലും, സഞ്ജയതിടസംദ്ലേഷിപ്പ്ിക്കുന്നു (ബന്ധിപ്പിക്കു 

ന്നു]. തമഃ തു-എന്നാല് തമോഗുണം, ജ്ഞാനം-ജ്ഞാനത്തെ, ആവ്ൃതൃയ-:മറച്ചുകൊണ്ട്, പ്ര 

മാദേ ഉതംപ്രമാദം മുതലായവയിലും, സഞ്ജയതിടബന്ധിക്കുന്നു. 
9) ॥ 

അല്ലയോ ഭാരത. സത്ത്വഗുണം സുഖത്തിലും, രജോഗുണം കമ്മത്തി 
4) ) 4) २ 

ലും (ദേഹിയെ) സംഗദ്ലഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് തമോഗുണം ജ്ഞാനത്തെ മ 
) ५} 1) 

റച്ചുകൊണ്ടു പ്രമാദം മുതലായവയിലും 0७०९६९०९) 1) 39772. 
८ 1) 

(ശം_ഭാ) ഹേ ഭാരത, സത്ത്വം സുഖത്തില് സംഗദ്രേഷിപ്പിക്കുന്നു; രജ 
(9 ലു 9) ॥ 4) @ ५ & 012; ന്നാല് @ 20) | സ്സ്റ് കമ്മത്തില് സംഗ്ലഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാല് തമമസ്സ്സ 91 സത്ത്വഗണംകൊണ്ടെ 

ണ്ടായിട്ടുള്ള വിലേകജ്ഞാനത്തെ ആവരണസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന താ൯തനനെ 
1) {) 

മറച്ചുകൊണ്ട് പ്രമാദത്തില് സംഗ്ലേഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമാദം_ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട 
കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. 

(ശ്രീ) സത്ത്വം സുഖേ സഞ്ജയതിടടൂഃഖശേ-കാദികാംക്കു കാരണമുണ്ടെങ്കിലും സത്ത്വഗുണം. 

ദേഹിയെ സുഖാഭിമുഖമാക്കി ചെയ്യുന്നു വെന്നത്ഥം. രജഃ കമ്മണി (സഞ്ജയതി)-അപ്രകാരംതന്നെ 

സുഖാടികഠംക്കു കാരണമുണ്ടെങ്കിലും രജോഗുണം ദേഹിയെ കമ്മത്തില്തന്നെ സംഭ്ലേആേഷിപ്പിക്കുന്നു. 

ജ്ഞാനമാവൃതയ....ഉ തം-എന്നാല് തമോഗുണം, മഹത്തുക്കളുടെ സംഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ 

ക്കൂടി മറച്ചുകൊണ്ട്” മഹത്തുക്കറം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഥത്തിന്െറ അനവധാനത്തില് യോജിപ്പി 

കന്നു. 

ഉതം അപി; ആലസ്യാദിയിലും സംയോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 



1६५ 
02 _ 99 അധ്ധയ്യായം ര്ര്൧ 

[ശ_സ] സുഖേ-വൈഷയികമായ സുഖത്തില്. ജ്ഞാനംടസ്വരൂൂപജ്ഞാനത്തെ. പ്രമാദേട- 
ഥ് ;) റി റി 

നിയമേന ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതായ ജ്ഞാനനികഷ്ടയുടെ വിസ്മൂരണത്തില്. 

ഗുണങ്ങം മേല്പറഞ്ഞ കായ്യുങ്ങളെ എപ്പ്പോഴാണ്' ചെയ്യുന്നത്? പറയുന്നു 

൧0. രജസ്പമശ്ചാഭിഭൂയ സത്ത്വം ഭവതി ഭാരത 

രജഃ സത്ത്വം തമശ്ചൈവ തമഃ സത്ത്വം രജസ്മൂഥാ. 

ഹേ ഭാരത-അല്പയോ ഭാരത, സത്ത്വം-സത്ത്വഗുണം, രജഃടരജോഗുണത്തേയുംം 

തമഃ ച ഏവംതമോഗുണത്തേയും, അഭിഭൂയടതിരസ്തൂരിച്ചിട്ട്' (മറച്ചിട്ട് ), ഭവതിടഅദൃഷ്ടവ 
ശാല് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. രജഃ--രജോഗുണം, സത്ത്വം-സത്ത്വഗുണത്തേയും, തമഃ ചടതമോഗു 

ണത്തേയും, (അഭിഭ്ൂയ ഭവതി)ടതിരസ്തുരിച്ച്' ഉത്ഭവിക്കുന്നു. തഥാ-അപ്രകാരംതന്നെ, തമഃ 

തമോഗുണം, സത്ത്വം-സത്ത്വഗുണത്തേയും, രജഃ ച-രജോഗുണത്തേയും, (അഭിഭൂയ ഭവ 
തി)-തിരസ്തൂരിച്ച് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, സത്ത്വഗുണം രജോഗുണത്തേയും തമോഗുണ 

ത്തേയും തിരസ്തരിച്ച് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. രജോഗുണം സത്ത്വഗുണത്തേയും തമോ 

ഗുണത്തേയും, അപ്രകാരംതന്നെ തമോഗുണം സത്ത്വഗുണത്തേയും രജോഗുണ 

ത്തേയും, തിരസ്പുരിച്ച് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) രജസ്മുമോഗുണങ്ങളെ രണ്ടിനേയുമടക്കി (തിരോധനംചെയ്യു്) 

സത്ത്വഗുണം എപ്പ്യോഴാണ് വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോം അത്” (താന് 

പ്രധാനമായിട്ട് ) തെറ കായ്യുങ്ങളായ ജ്ഞാനസുഖാദികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അ 

പ്രകാരംതന്നെ സത്ത്വതമോഗുണങ്ങളെ രണ്ടിനേയുമടക്കി (തരിരോധാനംചെ 

प) എപ്പ്യോഴാണ് രജസ്സു പഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത” അപ്പ്യോം അത് (രജസ്സ്) സ്വ 

കായയങ്ങളാകുന്ന കമ്മം തൃഷ്ണ മുതലായവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ 

എപ്പോഴാണ് തമസ്സ് എന്നു പേരായ ഗുണം സത്ത്വരജോഗുണങ്ങളെ രണ്ടി 

നേയുമടക്കി വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോം അതു തന്െറ കായ്യുമാകന്ന ജ്ഞാ 

നാവരണം മുതലായതീിനെ ചെയ്യുന്നു. 
] റി ;] ¦] 

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പ്രധാനമായിരിക്കുമ്വോം അതിന്െറ ലക്ഷണമെന്താകുന്നു? പറ 
യുന്നു__ 

ല്ല 2 © (6 $ ] 2) 2 ९ ൧൧. 0७81०७०० ദേഹേസ്ട്രി൯ പ്രകാശ ഉപജായതേ 
“ റി 

ജ്ഞാനം യദാ തദാ വഭ്യാദ്വിവ്ഭ്ധം സത്ത്വമിത്ൃൃത. 

അസ്മിന് ദേഹേ-ഈ ദേഹത്തില്, സവ്വദ്വാരേഷു-ശ്രോത്രാദിസവൃദ്വാരങ്ങളിലുംം 

ജ്ഞാനം പ്രകാശ? ഉത ടശബ്ദാദിജ്ഞാനാത്മകമായ പ്രകാശം, യദാ--എപ്പ്യോഠം, ഉപജാ 

യതേട ഉണ്ടാകുന്നുവോ, തദാടഅപ്പ്യോഠം, സത്ത്വംസത്ത്വഗുണം, വിവൃഭ്ധം ഇതിടവദ്ധി 

ച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്', വിദ്ദാല്അറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

ഈ ദേഹത്തില് ശ്രോത്രാദിസകലദ്വാരങ്ങളിലും ജ്ഞാഠനസ്വരൂപമാ 

യ പ്രകാശവും സുഖാദിയും എപ്പ്യോളുണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പ്പോഠം സത്ത്വഗുണം 

വദ്ധച്ചരിരിക്കുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

(८००-89) ശ്രോത്രം മുതലായ സകലകരണങ്ങളും ആത്മാവിന്ന് ഉപല 

धि) 5888. ദ്വാരങ്ങളാകുന്നു. ഈ ദേഹത്തില് ഈ ദ്വാരങ്ങളിലെല്ലാം അന്തഃക 
न =
-
=
 

~~~ =
-=
 

ക (ശ്രി) തുത? ശബ്ദുംകൊണ്ടും സുഖാടിലക്ഷണം കൊണ്ടുമറിയേണ്ടതാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 



1! 
ര്ര൪്൨ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

രണമാകുന്ന ബുദ്ധിഷുടെ വൃത്തി __പ്രകാശം __ഉ.ണ്ടാകുന്നു. ഈ ബുദ്ധിപ്ത്തി 

അല്ലെങ്കില് പ്രകാശം ആണ് ജ്ഞാനം. ഇപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാ 

ശം എപ്പ്യോഴാണുണ്ടാകുന്നത്”, അപ്പ്ോഠം__ജ്ഞാനപ്രകാശമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ 

ണംകൊണ്ടുതന്നെ_സത്ത്വഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

൭ ത_.അപി. 

രജസ്സറ' വദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോളള്ള ലക്ഷണം താഴെ പറയുന്നതാകുന്നു__ 

൧൨. ലോഭഃ.പ്രവൃത്തിരാരംഭഃ കമ്മണാമശമഃ സ് പൃൂഹാ 

०४९०} 005) ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതഷഭ. 

ഹേ ഭരതഷഭ--അല്പയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജസി 01} 16 (സതി)ടരജോഗുണം വ 

ദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം, ലോഭഃടധനാദിയെ പല പ്രകാരത്തിലും വളരെ സമ്പാദിച്ചാലും അവ 

യെ പിന്നെപ്പിന്നെ വഭ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള അഭിലാഷം, പ്രവൃത്തിഃ-(ഓരോ കായ്യങ്ങളില്) 

പ്രവൃത്തി (കവദ്രൃപത), കമ്മണാം ആരംഭഃ-(മഹാഗുഹാദിനിമ്മാണത്തില്) ഉദ്യമം, അശ 

28= (22 ചെയ്യിട്ട' ഇനി ഞാന് അതു ചെയ്യും?" എന്നിങ്ങിനെ സംകല്ലവികല്ലങ്ങളാ 

യ) ചിത്തസമാധാനമില്പായ്യ, സ്പൂഹാട(ഓരോ വസ്ത്ക്കളിലുള്ള) ഇച്ഛും ഏതാനിടഇവ 

(ഈ ലക്ഷണങ്ങാം!), ജായന്തേട ഉണ്ടാകുന്നു. 

അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോറം ധനാദിയെ 

വളരെ സമ്പാദിച്ചാലും അവയെ പിന്നെപ്പിന്നെ വദ്ധിപ്പിപ്പാനുള്ള അഭിലാ 

०१1०. കായ്യുങ്ങളില് പ്രവൃത്തി, (പിചിധി കമ്മങ്ങളില് ഉദ്യമം, ചിത്തസമാധാന 

മില്ലായൂ (അനുപരമം), ഓരോ വസ്തൂക്കളിലിച്ചും ഇവയുണ്ടാകുന്നു. (ഈ വക ല 

ക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് രജോഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നുവെ 
ന്നത്ഥം). 

(ശം ഭാ) ലോഭഃ_.പരദ്രപ്യത്തെ കൈക്കലാക്കുവാനുളള ഇക്ഛു. പ്രവൃത്തിഃ- 

പ്രവത്തനം__സാമാന്്യമായ ചേഷ്ട. കമ്മണാം ആരംഭഃംകമ്മങ്ങളുടെ ആരം 

ഭം. അശമഃ-ഉപശമം (മനസ്സമാധാനം) ഇല്ലായയൂ__ഹഷരാഗാദിയില് പ്രവൃ 

ത്തി. സ്പൃൂഹാ-സാമാന്യം എല്ലാ വസ്തൂക്കജില്ുമുള്ള ए). രജോഗുണം വഭ്ധി 

द 16158602 1009 ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. 

൧൩. അപ്രകാശോപ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച 

തമസ്വേതാനി ജായന്തേ വിപ്പദ്ധേ കരുനന്ദഠ. 

ഹേ കുരുനന്ദന-അല്പയോ അജജ്ുന, തമസി വിപ്പഭ്ധേ (സതി)--തമോഗുണം വ 

ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്വോഠം, അപ്രകാശഃ-അവിവേകം (വിവേകഭൂംശം), അപ്രവൃത്തിഃ ചടഅനുദ്യ 

മം, പ്രമാദഃ-അജാഗ്രത (കത്തവ്യമായിട്ടുള്ളവയില് അനുസന്ധാനരാഹിത്യം), മോഹഃ ഏവ 

ചടമിഥ്യയായ അഭിനിവേശം, ഏതാനി ഇവ (ഈ ലക്ഷണങ്ങാം), ജായന്തേ ഉണ്ടാകുന്നു. 

അല്പയോ അജ്ജുന, തമോഗുണം വദഭ്ധിച്ചിരിക്കുഷ്വോഠം അവിവേകം 

അനുദ്യമം. അജാഗ്രത, വിപരിതജ്ഞാനം എന്നിപയുണ്ടാകുന്നു. (ഈ വകല 

ക്ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു തമസ്സു പഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു!. 

(ശം_ഭാ) അപ്രകാശഃ- അവിവേകം. അപ്പവൃത്തിഃടപ്രവൃത്തിയുടെ ആ 

തൃയന്തമായ അഭാവം. അത അപ്രകാശത്തിന്െറ ഫലമാകുന്നു. പ്രമാദഃ_ആ 
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ജാഗ്രത. മോഹഃ-.അവിവേകം (അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തുവിനെ, വേണ്ടപോലെ 
യല്ലാതെ, മറെറാരുവിധത്തില് അറിയുക). പ്രമാദവും മോഹവും അപ്രകാശ 

ത്തിനെറ (അവപിപേകത്തിനെറ) കായയും തന്നെയാകുന്നു. തമോഗുണം വദ്ധി 

ച്ചിരിക്കുമ്വോഠം, ഹേ അജ്ജുന, ഈ വക ലക്ഷണങ്ങതുണ്ടാകുന്നു. 
മരണശേഷം യാതൊരു ഫലമാണ്” സിഭദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്നും സംഗവും രാഗവുമാ ̀  

ണ് കാരണം എന്നും, എല്ലാം ഗുണസംബന്ധമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നും, കാണിക്കുന്നതിന്നാ 

യി പറയുന്നു__ 

൧൪. യദാ സത്ത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തൂ പ്രലയം യാതി ദേഹഭൂല് 

തദോത്തമവിദാം ലോകാനമലാന് പ്രതിപദ്യതേ. 

സത്ത്വേ-സത്ത്വഗുണം, ०१९१५२५) (സതി) തു--വഭ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം, ദേഹഭൂല്ം 

ജീവന്. പ്രലയംടമരണത്തെ, യാതി യദാട-പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കില്, തദാടഅപ്പ്യോഠം, ഉത്ത 

മവിദാംടഹിരണ്ദൃഗഭാടികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ, അമലാന്ഷടപരിശുഭ്ധങ്ങളായ (പ്ര 

കാശമയങ്ങളായ), ലോകാന്-(സുഖോപഭോഗസ്ഥാനവിശേഷങ്ങളായ) ലോകങ്ങളെ, 

പ്രതിപദ്യതേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സത്ത്വഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്വോഠം ജീവന് മരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്ു 

വെങ്കില് അവ൯ (ഹിരണ്യഗഭാടി) ഉത്തമന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ പരിശു 

ദ്ധങ്ങളായ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദേഹഭല്-ആത്മാ. ഉത്തമവിദാം-മഹദാദിതത്ത്വവിത്തു 

ക്കളുടെ. അമലാ൯.മലരഹിതങ്ങളായ (രജസ്തുമോഗുണങ്ങാം കൂടാതെയുള്ള). 

८2 ०१10 0१०. 

[ശ_സ] പ്രാണികഠംക്കു സ്വസ്വകമ്മാനുരൂപേണയാണ്' തൃൂഭമായും അത്ുഭമായുമുള്ള ഗതി 

യുണ്ടാകുന്നത് . അല്ലാതെ വ ണ്ണ ാശ്രമാദികഠംക്കനുരൂപമായിട്ടല്ല, പാണ്ഡിത്യത്തെ അനുസരിച്ചുമല്. 

അങ്ങിനെയാണെജ്ധിലും പ്രാണികഠംക്കു മരണകാലത്തില് പുണ്യാപുണ്യകമ്മവശാല്തന്നെയാണ് സ 

ത്ത്വാടി ഗുണോല്കഷമുണ്ടാകുന്നത്' . അതിന്നനുരൂപമായി ട്ടാണ് ബ്രഹ്മാദിലോകപ്രാഫ്തിയും. ആ 

തിനാല് ९९० കമ്മ കുരുതേ തദഭിസംപട്യതേ? എന്നിങ്ങിനെ പുണ്യാപുണ്യകമ്മാനുരൂപേണയാണ് 

പരലോകഗതി എന്ന ശ്രുതിവാക്ൃത്തിന്ന് ഇതു വിരുദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. 

൧൫. രജസി പ്രലയം ഗത്വാ കമ്മസംഗിഷു ജായതേ 
ടി റി ९ 2 2 ट തഥാ പ്രലിനസ്മുമസി മൂഡ്ധയോനിഷു ജായതേ. 

രജസി (വിപ്പഭ്ധേ സതി)ടരജോഗുണം വഭ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം, പ്രലയം-മരണത്തെം, 

ഗത്വാ--പ്രാപിച്ചിട്ട്, കമ്മസംഗിഷുടകമ്മങ്ങളില് സക്തിയുള്ള മനുഷ്യരില്, ജായതേ-ജ 

നിക്കുന്നു. തഥാട-അപ്രകാരംതന്നെ, തമസി (വിപ്ൃഭ്ധേ സതി)--തമോഗുണം വഭ്ധിച്ചിരിക്കു 

മ്പോംം, പ്രലീനഃടമരണത്തെ പ്രാപിച്ചവന്, മൂഡ്ധയോനിഷുടപശു മുതലായ യോനിക 

ളില്, ജായതേ-ജനിക്കുന്നു. 
की () 3 

രജോഗുണം 0181 1.2 1© 1588802 1009 മരണത്തെ പ്രാപിച്ചാല് 512 012 ക 
]] ളി ത 2 = | ॥ 

00639 സക്തന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് ജനിക്കുന്നു. അപ്രുകാരംത 
5} 

ന്നെ തമോഗുണം വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്വോഠം മരണത്തെ പ്രാപിച്ചച൯ പശു മുത 
5) 

ലായ മുഡ്ധയോനികളില് ജനിക്കുന്നു. 

& [ശ--സ] ജന്മജരാടിടുഃഖംതന്നെ മലം. അവയില്ലാത്തവയായ. 
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(ശം ഭാ) സ്റ്റഷ്ടം. 

കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അത്ഥത്തിനെറ ഒരു സംക്ഷേപം പറയുന്നു__ 

൧൬. കമ്മണഃ സുകൃതസ്യ്യാഹുഃ സാത്ത്വീകം നിമ്മലം ഫലം 

രജസസ്തര ഫലം ദുഃഖമജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം. 

സുകൃതസ്യയ കമ്മണഃ 15പുണ്ടു (സാത്ത്വിക)കമ്മത്തിന്ന്', സാത്ത്വികംടസത്ത്വഗു 

ണപ്രധാനമായും, നിമ്മലം 25-പരിശുഭ്ധമായും (പ്രകാശബഹുളമായും) ഉള്ള സുഖം, ഫലടോ: 

ഫലമെന്ന്, ആഹുഃ-(കപിലാദികഠം) പറയുന്നു. രജസഃ തുടരാജസമായ കമ്മത്തിന്ന്', 

ദുഃഖം ०061०४1० ഫലമെന്നും, തമസഃ-താമസകമ്മത്തിന്ന് , അജ്ഞാനംടമൂഡത്വം, ഫ 

ലം-ഫലമെന്നും, (ആഹു) പറയുന്നു. 

സാത്ത്വികകമ്മത്തിന്നു സത്ത്വഗുണപ്രധാനമായും പരിശുദ്ധമായുമു 

88. സുഖം ഫലമെന്ന് (കപിലാദികഠം) പഠയുന്നു. രാജസകമ്മത്തിന്നു ദുഃഖം 

ഫലമെന്നും, താമ സകമ്മത്തിന്നു മൂഡത്വം ഫലമെന്നും, പറയുന്നു. (സാത്ത്വി 

കാദികമ്മലക്ഷണം “നിയതം സംഗരഹിതം? [അ. ൧൮. ദ്രോ. ൨൩ എന്നി 

ങ്ങിനെ ൧പ്൨ാമധ്യായത്തില് പറയുന്നതാണ് |. 

(ശം_ഭാ) സുകൃതസ്വയ കമ്മണഃകസാത്ത്വിക(പുണ്യ)കമ്മത്തിന്ന് ; സാ 

ത്ത്വികം നിമ്മലം ഫലം.സാത്ത്വികമ:യ പരിശുദ്ധഫലംതന്നെ (രജസ്പമോഗു 

ണങ്ങളുടെ സമുത്ഭവമാകുന്ന മാലിന്യംകൂടാതെയുള്ള ഫലംതന്നെ) എന്ന്; ആ 

ഹുഃ-ശിഷ്ടുന്മാർ പറയുന്നു. രജസഃ തു ഫലം ദുഃഖം-രാജസകമ്മത്തിന്ന ഫലം 

86019 തന്നെ. രജസാ എന്നതിന്നു “രോജസകമ്മത്തിന്ന്? എന്നാണ് അത്ഥ 

മെന്നു കമ്മത്തെപ്പുററി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. രാജസക 

മ്മത്തിനെറ ഫലം ഭുഃഖംതന്നെയാകുന്നു. അതു രാജസമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് 

കായയും കാരണാനുരൂപമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. തഥാ തമസഃ അജ്ഞാനം ഫ 

ലം-അപ്രകാരംതന്നെ താമസകമ്മമാകുന്ന അധമ്മത്തിനെറ ഫലം അജ്ഞാന 

വൃമാകുന്നു. 

ഗുണങ്ങളില്നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു?__ 

൧൭. സത്ത്വാല് സങഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച 

പ്രമാദമോഹൌ തമസോ ഭവതോജ്ഞാനമേവ ച. 

സത്ത്വാല്-:സത്ത്വഗുണത്തില്നിന്ന്', ജ്ഞാനംടജ്ഞാനവും, രജസഃരജോഗുണ 

ത്തില്നിന്ന്, ലോഭഃ ഏവ ച-എത്ര കിട്ടിയാലും പിന്നേയും വേണമെന്ന ആശയും, സ 

ഞ്ജായതേ ഉണ്ടാകുന്നു. തമസഃടതമോഗുണത്തില്നിന്ന്', പ്രമാദമോഹൌ-അജാഗ്രതയും 

വിപരിതജ്ഞാനവും, ഭവതഃടഉണ്ടാകുന്നു. അജ്ഞാനം ഏവ ചടഅജ്ഞാനവും, ഭവതി 

ണ്ടാകുന്നു. 

[ശ_സ] 1 ശമദമശ്രദ്ധാടിസത്വഗുണസമ്പത്തിയോടും ഈശ്വരാപ്പുണബുദ്ധിയോടുംകൂടി നല്ലവ 
റി] {] 1] धि $] [4] 

ണ്ണം അനുഷ്കിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാത്ത്വികകമ്മത്തിന്ന് . 

ക ഗുണവൈഷമ്യത്താലണ്ടാകുന്ന ഒുഃഖം. തദ്രഹിതമായിട്ടുള്ളത്” നിമ്മലം. അങ്ങിനെയി 
ടി ചി 

രിക്കുന്ന സുഖം. ബ്രാഹ്മമായോ വൈഷ്ണ്കുവമായോ ഉള്ള സുഖം എന്നത്ഥം. 
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സത്ത്വഗുണത്തില്നിന്ന ജ്ഞാനവും. രജോഗുണത്തില്നിന്നു ലോഭ 

0.\ 29898012. തമോഗുണത്തില്നീിന്ന് അജാഗ്രത വിപരിതജ്ഞാനം അജ്ഞാ 

09० ഇവയുമുണ്ടാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സത്ത്വാല്.സത്ത്വഗുണം പ്രധാനമായിരിക്കുമ്പോഠം. ശേഷം 
0८००. 

അതിന്നും ०1060. 

൧൮. 9 ९213 1० (2 7177) സത്ത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ 

ജഘന്യയഗുണവ്ൃത്തിസ്ഥാഃ അധോ ഗച്ഛൂന്തി താമസാഃ. 

സത്ത്വസ്ഥാഃ-സത്ത്വപൃത്തിപ്രധാനന്മാര്, ഉഈദ്ധ്വം1--മേല്ലോകങ്ങളെ, ५0.21 

ന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. രാജസാഃടരജോഗുണപ്രധാനന്മാരായിട്ടുള്ളവര് (തൃഷ്ണാദ്യാകുലന്മാരായി 

8), മധ്യേ-മനുഷ്യലോകത്തില്തന്നെ, തിഷ്്ന്തി-ജനിക്കുന്നു. ജഘന്ൃഗുണവൃത്തിസ്ഥാഃടനി 

കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന തമോഗുണത്തിന്െറ പ്രമാദമോഹാദിപ്പത്തിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, താ 

മസാഃടതമോഗുണപ്രധാനന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, അധഃ2താഴെ ലോകങ്ങളെ, അല്ലെങ്കില് നരക 

ത്തെ, ഗച്ചുന്തി-പ്രാപിക്കുന്നു. 

സത്ത്വഗുണപ്രധാനന്മാരായിട്ടുള്ളപര് ഉ.പരിലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

'രജോഗുണപ്രധാനുന്മാരായിട്ടുള്ളവര് മനുഷ്യലോകത്തേയും. നികൃഷ്ടമായ തമോ 

ഗുണത്തിനെറ വൃത്തിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തമോഗുണപ്രധാനന്മാര് താഴെയു 
ഒള ലോകങ്ങയ്യേഷും (അല്ലെങ്കില് നരകത്തേയും) പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) സത്ത്വഗുണവൃത്തത്തിങ്കല് (ശോഭനമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാന 

ത്തില് അല്ലെങ്കില് കമ്മത്തില്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവര് ദേപലോകം മുതലായ 

ലോകങ്ങളില് ജനിക്കുന്നു. രജോഗുണപ്രധാനന്മാർ (രജോഗുണന്ിമിത്തമായ 

ജ്ഞാനത്തിലാകട്ടേ കമ്മത്തിലാകട്ടേ നിരതന്മാരായിട്ടുള്ളവര്) മനുഷ്യരുടെ ഇട 

യില് ജനിക്കുന്നു. ഏററവും നീചമായിരിക്കുന്ന തമോഗുണത്തിനെറ നിദ്രാല 

സ്യയാദിപ്പത്തത്തില് ഇരിക്കുന്നവരും മൂഡന്മാരുമായ തമോഗുണപ്രധാനന്മാര് 
പശ്വാദികകില് ജനിക്കുന്നു. 

പുരുഷന് പ്രകൃതിയില് സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ട് താനും പ്രകൃതിയുമൊന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാ 

ഇഞാനത്തോടുകൂടി സുഖടൂഭഃഖമോഹാത്മകങ്ങളുായ ഭോഗ്യവസ്തുക്കളില് “ഞാന് സുഖി, ദുടഖി, മുഡന്? 

എന്നിങ്ങിനെ സഞ്ജിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള സംഗമാണ്' പുരുഷന്നുള്ള ഉല്കൃഷ്ഠനീചയോനികളില് 

ജനിക്കുക എന്ന ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ സംസാരത്തിന്െറ കാരണമെന്ന് ഇതിന്െറ മുന്ധിലത്തെ 

അധ്യയായത്തില് സംക്ഷേപമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ അദ്ധ്യായത്തില് “സത്ത്വം രജസ്തുമ ഇതി 

ഗുണാഃ പ്രകൃതിസംഭവാഃ? എന്ന ശ്ലോകം മുതല്ക്ക്” ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപം, ഗുണങ്ങളുടെ വൃത്തം, 

സ്വവൃത്തം കൊണ്ടു ഗുണങ്ങംക്കുള്ള ബന്ധകത്വം ഗുണവൃത്തങ്ങളുല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരു 

०९46780 ഗതി, ഇങ്ങിനെ ബന്ധകാരണമെല്ലാം അജ്ഞാനമുലമാണ് 9 മിഥ്യാഴ്ഞാനമാണ്.ം എന്നി 
ജു 

& “ജഘന്യഗുണവൃത്തസ്ഥാഃ? എന്നു പാഠാന്തരം. ആചായഷ്യസ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യത്തിലും ८०) 

ത്തസ്ഥാദ? എന്നാണ് കാണുന്നതു്. 

(ശ്രി) 1 സത്ത്വോതകഷത്തിെറ താരതമ്യംപോലെ, മേല്ക്കുമേല് നൂറിരട്ടി ആനന്ദത്തോടുകൂടിയ 

മനുഷ്യഗന്ധവ്യപിതൃദേവാദിസത്യലോകപയ്യുന്തമുള്ള ലോകങ്ങള്ളെ. 

2 തമോവുൃത്തിയുടെ താരതമൃംപോലെ താമിസ്രാദിനിരയങ്ങളെ. 

© ൭% 
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2201) ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

ങ്ങിനെ മുന്നധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ സംഗതികളെത്തന്നെ വിസ്മരിച്ചു പറഞ്ഞതിനന്െറ ശേഷം ഇ 

പ്പ്യോഠം (ആ സംസാരബന്ധത്തില് നിന്നുള്ള) മോക്ഷം സമ്ൃശശനംകൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്നത്' എന്നു 

കാറണിക്കുന്നതിന്നായി ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൧൯. നാന്യം ഗുണേഭ്യഃ കത്താരം യദാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി 

ഗുണേഭൃശ്ച പരം വേത്തി മത്ഭാവം സോധിഗച്ചൂതി. 

യദാ(തു)-എപ്പ്യോഠം, ദൂഷ്ടാടവിവേകിയായവന്, ഗുണേഭ്ഃ--ബുഭ്ധ്യാദ്യാകാരമായി 

പരിണമിക്കുന്ന ഗണങ്ങളില്നിന്ന്', അന്ദ്യം-അന്യയമായ (വേറെയായു, കത്താരം-കത്താ 

വിനെ, ന അനുപശ്ൃതിടകാണുന്നില്ലയോ (അറിയുന്നില്ലയോ), (ആത്മാനം)--ആത്മാവി 

നെ, 26698 }8 ച-ഗണങ്ങളില്നിന്ന്, പരംടവൃതിരിക്തമായി (തത്സാക്ഷിയായി), വേ 

ത്തിം-അറിയുന്നുവോ, സഃടഅവന് (ആ വിവേകി), മല്ഭാവം-എന്െറ സ്വരൂപത്തെ 

(ബ്രഹ്മത്വത്തെ), അധിഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

വിവേകിയായവന് ബുദ്ധി മുതലായ ആകാരങ്ങളായി പരിണമിച്ചിരി 

ക്കുന്ന ഗണങ്ങളില്നിന്ന് അ 09) മായി ഒരു കത്താവിനെ എപ്പോഠം കാണുന്നി 

ല്യയോ, ആ ത്മാവിനെ ഗണങ്ങളില്നിനു വ്യ തീരിക്തമാ യിട്ടം (തത്സാക്ഷി 

ത്വേന) എപ്പ്പോഠം അപന് അറിയുന്നുവോ, അപ്പോം അപ൯ എനെറ സ്വ 

രൂപത്തെ (ബ്രഹ്മത്വത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഒരുവന് പിദ്വാനായിട്ട്' ദേഹ്േന്ദ്രിയവിഷയാകാരമായി പരി 
ണമിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളില്നിനാ ന്യമായിട്ടൊരു കത്താവിനെ എപ്പ്യോം കാ 

ണുന്നില്പയോ__ഗുണങ്ങളാണ് സവാവസ്ഥകളായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത് (ദേ 

ഹേന്ദ്രിയാദ്യാകാരമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത് ) എന്നും, ഗുണങ്ങഠാംതന്നെയാ 
ണ്. സവ്യകമ്മങ്ങറംക്കും കത്താവായിരിക്കുന്നതെന്നും. വിദ്വാനായവന് എപ്പോഠം 

കാണുന്നുവോ, (അപ്രകാരംതന്നെ) ഗുണങ്ങളുടെ സകലപ്യാപാരങ്ങറാക്കും സാ 

ക്ഷീഭൂതമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഗുണങ്ങളില്നിന്നു വൃതിരിക്തമായി എ 

പ്പോഠം (അവന്) അറിയുന്നുവോ, അപ്പോം അവന് (ആ വിദ്വാന്) എന്െറ 

ഭാവത്തെ (ബ്രഹ്മാത്മതയെ) പ്രാപിക്കുന്നു __“എല്ലാം വാസുദേവ൯തന്നെയാകു 

ന്നു? എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവ൯ വാസുദേവത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

അവന് എങ്ങിനെ (മത്ഭാവത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു? പറയുന്നു__ 

൨0. ഗുണാനേതാനതിീതയ ത്രിീ൯ ദേഹി ദേഹസമുത്ഭവാ൯ 

ജന്മമൃതയൂജരാടുഃഖൈവിമുക്തോമൂതമശ്നുതേ. 

ദേഹി-ജീവാത്മാ, ദേഹസമുത്ഭവാന്ദേഹാഭിയെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതായ (ദേഹാ 

©} ०80९2009] പരിണമിക്കുന്നതായ), ഏതാന്ഈ, @ 109 ഗുണാ൯:മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ, അ 

തീത്യ-- അതിക്രമിച്ചു, ജന്മമൃതയൂ ജരാടു$ഖൈഃ-ജനനമരണജരാടുഃഖങ്ങളാല്, വിമുക്തഃ-മോചി 

ക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട', അമുതം-പരമാനന്ദത്തെ (ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ), അശ്നുതേടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ജീവാത്മാ 'ദേഹാദ്യാകാരമായിട്ടുളള പരിണാമത്തോടുകൂടിയ ഈ മുന്നു 

ഗണങ്ങളെ. അതകക്രമിച്ച് ജനനമരണജരാടുഃഖങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചവനാ 

യി പരമാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 



म. #1 
൧ര്വാം അധ്യായം ट 26) 

(ശം_ഭാ) വിദ്വാനായവ൯, മായോപാധിഭൂതമായും ദേഹോല്പത്തിക്കു 
ബിജ്ളതമായുമിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്വോഠംതന്നെ 

അതിക്രമിക്കുന്നു. ജനനം. മരണം, ജരാ, ദുഃഖങ്ങറം എസിപയില്നിന്ന് അ 
०100 ജിപിച്ചിരിക്കുമ്വോംതന്നെ മുക്തനായിട്ടി അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു 
ഇത്ങിനെ. അവന് മത്ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം 

വിദ്വാനായവന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോംതന്നെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു അമൃതത്വത്തെ പ്രാ 

പിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞത് (അജ്ജുനന്ന് ). ഒരു ചോദ്യത്തിന്നു കാരണമായി ഭവിക്കുകയാല് അജങ്കൂ 
നന് പറഞ്ഞു__ 

അജ്ജുന ഉവാച 

൨൧. കൈര്ല്ലിംഗ്രൈസ്മ്രീ൯ ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ 

കിമാചാരഃ കഥം ചൈതാംസ്ര്രീ൯ ഗുണാനതിപത്തതേ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പ്രഭോ-അല്പയോ പ്രഭോ, ഏതാന് ത്രീ൯ ഗണാന്--ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ, അ 

തിതഃ--അതിക്രമി ച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹി, കൈ$ ലിംഗൈഃ-എന്തു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി, ഭവ 

തിഇരിക്കുന്നു. കിമാചാരഃട(അവന്) ഏതുവിധ ആചാരത്തോടുകൂടിയവന്, കഥം ച 

എങ്ങിനെ, ഏതാന് ത്രീ൯ ഗുണാന്-:ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ, അതിവത്തതേം-അതിക്രമിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ പ്രഭോ, ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹി 

०020 ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു? അവന് എന്തൊരാചാരത്തോടുകൂടിയവ 
2 ട്ട റ 

നാകുന്നു? എങ്ങിനെയാണ് അവന് ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളേയുമതിക്രമിക്കുന്നത് ? 
(ശംഭാ) സ്പഷ്ടം. 

ഗുണാതിീതന്െറ ലക്ഷണമെന്താണെന്നും, ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കവാനുള്ള ഉപായമെന്താ 

ണെന്നമുള്ള അജ്ജുനന്െറ (കഴ്ഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ) രണ്ടു & ०.10] 593 0086)" ഉത്തരം പറവാന് ഭഗവാ 

നാരംഭിക്കുന്നു. അവയില് ഗുണാതിതന് എന്തു ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന ചോഭ്ൃത്തിന്നു 

88 സമാധാനമാഭ്യം കേട്ടാലും 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൨൨. പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തീം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ 
റു റൂ ;) റി ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവ്ൃത്താനി കാംക്ഷതി. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ പാണ്ഡവടഅല്പയോ പാണ്ഡുപൃത്ര, (യഃ)-എവന്ം സംപ്രവൃത്താനിടസ്വത 

ഏവ പ്രവത്തിക്കുന്ന (സ്വഭാവമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, പ്രകാശം .ചട(സവ്ൃദ്വാരേഷു ദേഹേ 

സ്പിന്” എന്നു മുമ്പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള) പ്രകാശത്തേയും (സത്ത്വകായ്യത്തേയും), പ്രപൃത്തിം ചം: 

പ്രവൃത്തിയേയും (രജഃകായ്യുത്തേയും), മോഹം ഏവ ചട:മോഹത്തേയും (തമഃകായ്യുത്തേയും) 
ന ദ്വേഷ്ടിടടുഃഖബുഭ്ധിയോടുകൂടി ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലയോ, നിപ്പത്താനിടനിവത്തിച്ചിട്ടള്ളവ 

യെ (നിവത്തിച്ചിട്ടുള്ള സത്ത്വാദികായ്യുങ്ങളെു, ന കാംക്ഷതിടസുഖബുദ്ധിയോടുകൂടി (എ 

വന്) അപേക്ഷിക്കുന്നില്പയോ, (സഃ ഗുണാതിതഃ ഉച്യുതേ)ട-അവന് ഗുണത്തെ അതിക്രമിച്ചവ 

നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, സ്വഭാപേന ഉള്ളതായ പ്രകാശം, പ്രവൃത്തി, മോ 

ഹം. എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സത്ത്വാദിസവ്യകായ്യങ്ങളേയും ദുഃഖബുദ്ധിയോടടകൂടി 



। റി % 
८2०, ശ്രിമതഭഗവല്ഗിത 

എപന് ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലയോ, (അപ്രകാരംതനൊ തല്ക്കാലം) നിപത്തിച്ചിട്ടുള്ള 
(ഇല്പാത്തപയായ) സത്ത്വാദിഗുണകായ്യുങ്ങളെ സുഖബുദ്ധിയോട്ടകൂടി എപന് 
അപേക്ഷിക്കുന്നതുമില്പയോ അവന് ഗുണാതീതനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (“സഃ 
ഗണാതിതഃ ഉച്യതേ? എന്നു നാലാമത്തെ ദ്ല്ലോകത്തോടന്വയിക്കുന്നു.) 

(ശം.ഭാ) പ്രകാശം സത്ത്വകായ്യും. പ്രവൃത്തി രജഃകായ്യും, മോഹം തമഃ 
കായും, ഇവയെല്ലാം തന്െറ ബോധത്തിന്നു വിഷയമായി പ്രകാശിച്ചാലും ആ 
വന് അവയെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല. “എനിക്കു താമസമായിരിക്കുന്ന പ്രത്യയം (ഭാ 
വന) വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാന് മുഡധനായിരിക്കുന്നു. രാജസിയായി 
രിക്കുന്ന പ്രപൃത്തി എന്നില് ഇപ്പ്യോറം ഉല്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു ദുഃഖമാക 
ന്൯. രജോഗുണത്താല് പ്രവത്തിതനായിട്ട” ഞാന് എന്െറ സ്വന്തരൂപത്തില് 
90112 (യഥാത്ഥസ്വഭാവത്തില്നിന്നു) ഭൂംശിച്ചിരിക്കുന്നു (പ്രചലിതനായിരിക്കു 
02}. ഇപ്രകാരം മത്സ്വരൂപാവസ്ഥാനത്തില്നിന്നുള്ള എന്റെറ ഭൂംശം വലിയ 
കഷ്ടമാകുന്നു. പ്രകാശസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന സത്ത്വഗുണം എന്നെ (ഇ 
പ്രോഠം) പിവേകിയാക്കിത്തിത്തും, സുഖത്തോടു സഞ്ജിപ്പിച്ചുംകൊണ്ട് എന്നെ 
ബന്ധിക്കുന്നു? എന്നിപ്രകാരം അവയെ (ഗുണകായ്ുങ്ങളെ) ഒരുവന് ദ്വേഷി 
ക്കുന്നത് സമൃശശിത്വമില്ലാഞ്ഞിട്ടാകുന്നു. ഫഎന്നാല് ഗുണാതീത 020९0019 ആ 
വ (പ്രകാശാദിഗുണകായ്യുങ്ങഥം) പിഷയഭാവേന ഉല്ഭൂതങ്ങളായിരിക്കുഷ്വോറം 
(ബോധത്തിന്നു വിഷയമാകത്തക്കവുണ്ണം പ്രകാശിക്കുമ്വോറം), അവയെ ദ്വേ 
ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു സാത്ത്വികപുരുഷ൯ (അല്ലെങ്കില് രാജസനോ താമസനോ 
ആയ പുരുഷന്), തന്നില് സാത്ത്വികാദികായ്യുങ്ങഥം (ആഭ്യം) പ്രകാശിച്ചിട്ട് 
(പിന്നെ) ഇല്ലാതെയാകുമ്പോറം, അവ പിന്നേയും പ്രകാശിക്കണമെന്നു കാം 
ക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല് ഗുണാതീത൯ അപ്രകാരം കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല (ഇച്ഛിക്കു 
ന്നില്ല). ഈ ലക്ഷണം അന്യന്നു പ്രത്യക്ഷമാവുകയില്ല. തനിക്കു മാത്രം പ്ര 
ത്യക്ഷമാകയാല് ഈ ലക്ഷണം ആത്മവിഷയമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു.” എ 
ന്തെന്നാല് ഒരുവനില് ഉണ്ടാവുന്ന ദ്വേഷത്തേയോ ആകാംക്ഷയേയോ മറെറാരു 
വന് കാണുകയില്ല. 

[ശ_സ] പ്രകാശംടവിഷയസുഖത്തോടും ജ്ഞാനത്തോടും സഞ്ചി പ്പിക്കുന്നതും ചിത്തേന്ദ്രിയ 
പ്രസാദമായതും രസാസ്വാദലക്ഷണമായതുമായ സത്ത്വവികാരം; പ്രവൃത്തിഃ--രാഗമൃലമായതും മനസ്സി 
നേയുമിന്്രിയങ്ങളേയും ബഹിഭാഗത്തേക്കു നിഗ്ഗമിപ്പിക്കുന്നതും വിക്ഷേപലക്ഷണമായതുമായ രജഃകാ 
५०; മോഹംനിദ്രാലസ്യപ്രമാദങ്ങളില് സഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതും ലയം കഷായം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ല 
ക്ഷണത്തോടുകൂടിയതുമായ തമോവികാരം; സംപ്രവൃത്താനിടപ്രകാശാദിസത്ത്വരജസ്തുമഃകായ്യുങ്ങളെ 
പ്രാപിച്ചാലും ന ദ്വേഷ്ഠിടപ്രതികൂലബുദ്ധിയോടുകൂടി അവയില് ദ്വേഷബുദ്ധിയെ ചെയ്യുന്നില്ല. അവ 
ചിദാഭാസപിഷയമാകയാലും അവയ്ക്കും തനിക്കും യാതൊരു സംബന്ധമില്ലാത്തതിനാലും ലേശമെ 
കിലും വിക്ഷേപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. സാധകനായും നിദിഭ്ധ്യാസുവായുമിരക്കുന്ന ഒരുവന് രസാ 
സ്വാദവിക്ഷേപലയകഷായത്രുപങ്ങളായും സമാധിക്കു വിഷ്ജൂഭൂതങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന പ്രകാശാദിസ 
ത്ത്വരജസ്തുമഃകായ്യുങ്ങളെ. പ്രാപിച്ചാല് “ഇവ എന്െറ സമാധിക്കു വിഘങ്ങളായിരിക്കുന്നു? എന്നിങ്ങി त) 

നെ വിക്ഷേപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുപോചെതന്നെ. നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ച-അവയുടെ നി 
വൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ടു ദൂൃശ്യനിന്ദാദിപ്രതിക്രിയയെ ചെയ്യൂന്നു. എന്നാല് ഗുണാതീതനായവന് പ്ര 



(1 9 €> 
00 99 അധ്യായം ര്ര്൯ 

കാശാദികഠം സംപ്രവൃത്തങ്ങളാകയാല് അവയെ ദ്വേഷിക്കുകയോ, അവയുടെ നിവൃത്തിയെ അപേ 

ക്ഷിക്കയോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 

ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ടു വിക്ഷേപകങ്ങളായ ८679 ०032० ഉത്ഭൂതങ്ങളുായാലും അവയില് 

ദ്വേഷാദ്യഭാവമാണ് ഗണാതിത 69080 ലക്ഷണമെന്നും, അത് ആന്തരമായും സ്വപ്രത്യക്ഷമായുമുള്ള ല 
९ 

ति {] {) ക്ഷണമാണെന്നും സൂചിപ്പ്ിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഗണാതിതന് എന്താചാരത്തോടുകൂടിയവനാണ് എന്ന ചോഭ്ൃത്തിന്ന' ഇനി ഭഗവാന് സമറ 

ധാനം പറയുന്ന 

൨൩. ഉദാസിനവദാസിനോ ഗുണൈയ്യോ ന വിചാല്യതേ 

ഗുണാ വത്തന്ത ഇത്യേവ യോവതിഷ്ടതി നേംഗതേ. 

൨൪. സമടുഃഖസുഖഃ സ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ 
† ॐ) 6) 9) 

പ്രിയോ രസ്തല്യനിന്ദാത്മസ ६. തുല്യപ്രിയാപ്രിയോ ധിരസ്ത്ലു തമസംസ്തൂത് 
9} 5} . മാനാ 2 118 ४ ൨൫. മാനാപമാനയോസ്തല്യസ്തല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോ 

1 സവാരംഭപരിത്യാഗീ ഗണാതീതഃ സ ഉച്യതേ. 

യഃ--എവന്, ഉദാസീനവല്-(പക്ഷപാതമില്ലാതെ കേവലം) സാക്ഷിയെപ്പ്യോലെം 

ആസീനഃ- ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ഗണൈഃടഗുണകായ്യുങ്ങളായ സുഖടുഃഖാദികളാല്, ന വിചാ 

ല്യതേചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ, ഗുണാഃ ഏവ-ഗുണങ്ങഠംതന്നെ, വത്തന്തേ ഇതിടസ്വ 

കായ്യങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്നു (അവയോട് എനിക്കു യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ല) എന്നി 

ങ്ങിനെ, യ$-എവന്, അവതിഷ്തിടവിവേകജ്ഞാനത്തോടുകൂടി സ്വസ്ഥമെന്നപോലെയി 

രിക്കുന്നുവോ, (യഃ)-എവന്, ന ഇംഗതേടസ്വരൂപനിഷ്ണയില്നിന്നു ചലിക്കുന്നില്ലയോ, സ 

മദൂഃഖസുഖഃ-സുഖടുഃഖങ്ങളില് സമനായും, സ്വസ്ഥടടസ്വരൂപത്തില്തന്നെ ഇരിക്കുന്നവ 

നായും, സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃടമണ്കട്ട क" സ്വണ്ണും ഇവയെ സമമായി വിചാരിക്കു 

ന്നവനായും, തുല്യപ്രിയാപ്രിയഃടസുഖദുഃഖഹേതുഭൂതങ്ങളായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില് സമനാ 

९४०, ധീരഃ--ധീമാനായും (ധൈധ്യുമുള്ളവനായും), തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്തൃതിഃ-തന്നെ നിന്ദിച്ചാ 

ലും സ്തൂതിച്ചാലും അവയില് സമഭാവത്തോടുകൂടിയവനായും, മാനാപമാനയോഃ:മാനാപമാ 

നങ്ങളില്, തുല്യഃ-സമനായും, മിത്രാരിപക്ഷയോഃ-ബന്ധുപക്ഷത്തിലും ശത്രുപക്ഷത്തിലും, 

തുല്യഃട:സമനായും, സവാരംഭപരിത്യാഗീ-:ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടാത്ഥങ്ങളായ സകല ഉദ്ദയമങ്ങളേയുമുപേ 

ക്ഷിച്ചവനായും, (യഃ)-എവന് ഇരിക്കുന്നുവോ, സഃ-അവന്, ഗുണാതിതഃ-ഗുണങ്ങളെ അ 

തിക്രമിച്ചവന് എന്ന”, ഉച്ചുതേ-പറയപ്പെടുന്നു. 

എപന് സാക്ഷി എന്നപോലെ ഉരുന്നകൊണ്ട്' ഗുണകായ്യുങ്ങളായ സു 
ഖദുഃഖാദികളാല് ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ, ഗുണങ്ങറം സ്വസ്വകായ്യുങ്ങളില് 

പ്രവത്തിക്കുന്നുചെന്ന ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി എവന് സ്വസ്ഥമായി സ്ഥിരമായിരി 
ക്കുന്നുപോ, എവന് സ്വരൂപനിഷ്ടയില്നിന്നു ചലിക്കുന്നില്ലയോ, സുഖദുഃഖങ്ങ 
ളില് സമനായും, സ്വരൂപത്തില്തന്നെയിരിക്കുന്നപനായും, മണ്കട്ട കല്ല്” 
സ്വണ്ണും എന്നിപയെ തുല്യമായി വിചാരിക്കുന്നപനായും, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില് തു 

गि 
2०००९४०५ ധീമാനായും, തന്നെ ©9103144064० സ്തൂതിച്ചാലും (രണ്ടിലും) സമഭാവ 
ത്തോടുകൂടിയവനായും, മാനാപമാനങ്ങളില് സമനായും., ബന്ധുപക്ഷത്തിലും 
ശത്രംപക്ഷത്തിലും സമനായും., സകലവിധ ഉദ്ദമ(പ്രയത്ന)ങ്ങളേയും ഉപേക്ഷി 
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@ ०१०००९०; എവന് ഇരിക്കുന്നുവോ, അവ൯ ഗുണാതീതന് എന്നു പറയപ്പെ 

501. 

(ശം_ഭാ) ഉദാസിനനായ ഒരുവന് ഒരു പക്ഷാത്തിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞു വിലും 

ന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഗുണാതീതത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നുള്ള മാഗ്ഗ 

ത്തില് (ജ്ഞാനനിഷ്ക യില്) സ്ഥി തിചെയ്യുന്ന ആത്മവിത്തായ സന്യാസി വി 

വേകദശനാവസ്ഥയിതനിന്നിളകുന്നില്ല. ഇനി പറയുവാന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് 

ഇതു സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു. ഗുണങ്ങം ദേഹ്റേദ്രിയവിഷയങ്ങളായി പരിണമിച്ചു” അ 

നോന്മ്യം പ്രപത്തിക്കുന്നു. (ഗുണങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രീയാകാരമായിട്ടുളള പരിണാമങ്ങറം 

വിഷയാകാരമായിട്ടള്ള പരിണാമങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്ന) എന്ന പീചാരത്തോ 

528७1 അപ൯ യാതൊരു ചലനവുംകൂടാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സ്വരൂപാവ 

സ്ഥനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. (സ്വകൂടസ്ഥൂഷ്ടിയെ അവന് ത്ൃജി 

ക്കുന്നില്ല എന്നു താല്പയ്യും.) അതിന്നും പുറമെ, സുഖദുഃഖങ്ങളില് തുല്യനായും, 

സ്വാത്മാവില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപനായും (പ്രസന്നനായും), മണ്കട്ട കല്ല? സ്വ 

ണ്ണം ഇവയില് സമഭാവത്തോടുകൂടിയവനാഴും, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില് തുല്യഭാവനാ 

യും ധീമാനായും, തന്നെപ്പററിയുള്ള നിന്ദയിലും സ്തൃതിയിലും സമഭാവനായും, 

(അപ്രകാരംതന്നെ) മാനാപമാനാങ്ങളില് (സല്കാരതിരസ്ത്രാരങ്ങളില്) വികാര 

ഭേദമില്ലാത്തപനായും, ബസുപക്ഷത്തിലും ശത്രംപക്ഷത്തിലും തുല്യനായും, എ 

വനിരിക്കുന്നവോ അങ്ങിനെയുള്ള ആത്മവിത്തായിരിക്കുന്ന 39 ഗണാതീ 

തനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ചിലര് ഉദാസിനന്മാരാണെന്നു തങ്ങാംക്കു നല്ല നി 

ശ്ചയമുണ്ടെങ്കിലും (അവര്) ബന്ധുവിനെറയോ ശത്ര,വിനെറയോ ഒരു പക്ഷത്തി 

ലാണെന്ന് അന്മൃന്മാക്ക തോന്നുന്നു. എന്നാല് ഗുണാതീതനായ സസ്ത്യാസി 

മിത്രത്തിലും ശത്രംവിലും തുല്യനായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേഹധാരണത്തിന്നമാ 

ത്രം പേണ്ടുന്നവയൊഴിച്ച് ദൂഷ്ടാദൃഷ്ടാത്ഥത്ങളായ മററുളള സകലകമ്മങ്ങളേയും 

പരിതൃജിക്കുന്നു. 

८8. ദാസിനവല്? എന്നതു മുതല് ഗുണാതിതഃ സ ഉ.പ്യതേ? എന്നതുപ 

രെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ സന്യാസിയായിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിന്ന് ഏതുവരെ പ്രയത്ന 

സാധ്യമായിരിക്കുന്നുപോ അതുവരെ അവന് അവയെ ഗുണാതീതത്വം സിദ്ധി 

ക്കുവാനുള്ള സാധനമായി അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അത് അവനില് 8 ० 

മ്വോറം__(റച്ചുവെന്നു സ്വയമേവ അറിയുന്നതാണ് } _ അതുതന്നെ (९९ ദാസി 

നവല്: എന്നതു മുതല് :ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യതേ? എന്നതുവരെ പറയപ്പെട്ടിട്ടു 

കള ഗുണാതീിതത്വസാധനംതന്നൊ) ഗുണാതിതനന്െറ ലക്ഷണമായി ഭവിക്കുന്നു. 

൨.൩൨ഠ൦ ശ്ലോകത്തില് 4“അവതിഷ്കതി” എന്നതു ഛന്ദോഭംഗത്തെ ८०8७) 

ച്ച] പരസ്മൈ പദമാക്കിയതാകുന്നു. അതിന്ന്” :അനുതിഷ്കതി? എന്നൊരു പാ 

ഠഭേദവുമുണ്ട് . 
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ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങിനെയാണ്” അതിഷ്മിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു ഭഗവാന് 
൩ മാധാനം പറയുന്നു__ 

൨൬. മാം ച യോവ്യഭിചാരേണ ഭക്തീയോഗൌോ സേവതേ 

സ ഗുണാ൯ സമതിത്യയൈതാ൯ ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്പതേ. 

യ$--എവന്, മാം ചടപരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ, അവ്ൃയഭിചാരേ 

ണം-ഏകാന്തമായിരിക്കുന്ന, ഭക്തിയോഗേന൯ഭക്തിയോഗംകൊണ്ട്, സേവതേംഉപാസി 
ക്കുന്നുവോ, സഃ-അവന്, ഏതാന് ഗുണാന്ടഈ മൂന്നു ഗണങ്ങളെ, സമതീത്യ-നല്പവണ്ണ 

മതിക്രമിച്ചിട്ട്, ബ്രഹ്മഭരയായംബ്രഹ്മഭാവത്തിന്നായിക്കൊണ്ടെ' (മോക്ഷത്തിന്ന് ), കല്ലതേ: 
സമത്ഥനായി ഭവിക്കുന്നു. 

എവന് പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ ഏകാന്തമായ (ച 
ലിക്കാത്ത) ഭക്തിയോഗംകൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവോ അവന് ഈ മുന്നു . ഗുണ 

9) 8) ;) ലു റി ങ്ങളേയും നല്ലവണ്ണം അതിക്രമിച്ചിട്ട മോക്ഷത്തിന്ന സമത്ഥനായ് (യോഗ്യനാ 
യി) ഭവിക്കുന്നു. . 

(ശം ഭാ] ഈശ്വരനായും നാരായണനായും സകല്ഭൂതങ്ങളുടെ ഹൃദയ 

ങ്ങളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ യതിയാകട്ടേ കമ്മിയാകട്ടേ 
എവന:ണ് വിവേകജ്ഞാനാത്മകമായ ഏകാന്തഭക്തിയോഗംകൊണ്ടു സേവിക്കു 
ന്നത് അപ൯ മുമ്വറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു ബ്രഹ്മഭവഈത്തിന്നായി 
ക്കൊണ്ട് __മോക്ഷത്തിന്നായിക്കൊണ്ട് __സമത്ഥനായി ഭവിക്കുന്നു. 

ഭക്തിയോഗം-ഭക്തിയാകുന്ന യോഗം. ഭക്തിം.ഭജനം. പരമപ്രേമം. ബ്ര 
००३९००९ = 21028 0100 एाठ त . 

[ശ_സ്] യഃ ०41=(24=@) എന്നാല് ബ്രഹ്മവിത്തായിരിക്കുന്ന യതി (മോക്ഷേച്ചുകൊണ്ടു വാസ 
നാകൃതമായിരിക്കുന്ന ബൊഹ്യവിഷയങ്ങളെ യെല്ലാമുപേക്ഷിച്ച്' അത്ൃൃന്തവൈരാഗ്യത്തോടും തല്ബു 
ദ്ധിത്വംദിസാധനസമ്പത്തിയോടും കൂടിയവനായി), മാടടപ്രത്യഗഭിന്നമായും നിവ്വിശേഷമായും നി 
രാഭാസമായും നിരാകാരമായും അഖണ്ഡചിദേകരസമായും പരിപൂണ്ണമായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെ; 
ഭക്തിയോഗേന_ ഭക്തി അഖണ്ഡാകാരവൃത്തി. “മല്കഥാശ്രുതിമാത്രേണ മയി സവ്വഗഹാശയേ, മ 
6029020 1009112 1ता9० യഥാ ഗംഗാംഭസോംബുധൌ', “അഹേതുക്യവ്യവഹിതാ യാ ഭക്തി പുരുഷോത്ത 
മേം ലക്ഷണം ഭക്തിയോഗസ്പയ നിഗ്ലൂണസ് ०८] 89०920०? എന്നിങ്ങിനെ പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷ 
ണത്തോടുകൂടിയ ഭക്തി, അതുതന്നെയായ യോഗം__ കൈവല്യസി ദ്ധിക്കുള്ള ० 156000० 1909०; അപ്രകാ 
രമുള്ള ഭക്തിയോഗംകൊണ്ട് $ അവ്ൃഭിചാരേണ__അന്യപ്രത്ൃയ യം (ഭാവന)കൊണ്ടുള്ള ९०16 2718० 
വൃഭിചാരംം © (3० 1०2०९४88 (ഭക്തിയോഗംകൊണ്ട് )__നിത്ൃമായും നിരന്തരമായുമുള്ള സമാധികൊ 
ണ്ട; മാം സേവതേടവിഷയഗ്രഹണവി മുഖമായും, നിമ്മലമായും നിശ്ചലമായും ചിദാകാരാപന്നമാ 
യും തൈലധാരപോലെ അവിച്ചുിന്നമായുമിരിക്കുന്ന വൃത്തികൊണ്ട് അകത്തും പുറത്തും പരിപൂണ്ണ്ണമാ 
യും സവ്വോപാധിവിനിമ്മുക്തമായും നിഷ്കുളുമായും നിഷ് ക്രിയമായും ശാന്തമായും അനന്തമായും ഗ 

५9। ;) 

ഗനോപമമായും ആനന്ദഘനമായും പരബ്രഹ്മമായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ “ഞാനും ഈ കാണുന്നതാസ 
റി 

കലവും ബ്രഹ്മംതന്നെ? എന്നിങ്ങിനെ തന്നേയും വിശ്വത്തേയും മദാകാരമായി കണ്ടിട്ടു യാതൊരുവനാ 
ണ്: സവ്വദം അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നത്; സഃ--ഇങ്ങിനെ ചിരകാലം നിത്യനിരന്തരബ്രഷ്മനിഷ്ഠയില് 
ഡി യ്യുന്ന ആ യതി ഏതാന് ഗുണാന്കപുല്വയോക്തലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ സത്ത്വാദി 
ഗുണങ്ങളെ തല്കായ്യ്ുമായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചസഹിതം അതിക്രമിച്ചിട്ട്__ പ്രകൃതിയേയും പ്രകൃതികാ 
യ്കമായിരിക്കുന്ന വിശ്വത്തെ ആസകലത്തേയും അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തില് സന്മാത്രമായി 
പ്രകഷേണ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ; അധിഷ്ടാനമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്െറ യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെ അറിയു 
കനിമിത്തം ആഭാസമാത്രത്വേന തോന്നപ്പെടുന്നതായ ഗുണേങ്ങളുയും തല്കായ്യുങ്ങളേയും അധിഷ്ണാ 



9 ̂ 
൪൫൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

നമാത്രമായ। അറിയുന്നതായ ചിദാകാരവൃത്തികൊണ്ട്? “ഞാന്, ഇത്, അത്? എന്നിങ്ങിനെ ഗ്രഹി 
ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്” ഗുണാതിക്രമണം. അങ്ങിനെയുള്ള ഗുണാതിക്രമണത്തെ (-ഗുണാത്യയത്തെ) 
ചെയ്തിട്ട്, ബഹ്മഭൂയായടസവ്വപ്രപഞ്ചത്തേയും ബ്രഹ്മമാത്രമായി കാണുന്ന ബ്രശ്മവിത്തമന് (ജീവിച്ചി 
# റി ) [൭] 9 9 * യ രക്കുമ്പോഠംതന്നെ) ബ്ര്മഭാവത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്__ബ്രഹ്മാത്മനാവസ്ഥാനത്തിന്നായിക്കൊണ് ക 
ലൃതേടശക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. “മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ? എന്നു പറഞ്ഞ 
സ്്ലായപ്രകാരം സപ്ൃത്ര ബ്രഹ്മമാത്രദശനലക്ഷണമായും ബ്രഹ്മനിഷ്ടയായുമിരിക്കുന്ന ഭഗവല്പ്രതിപ 
ത്തിയിങ്കല് യാതൊരുവനാണ്: പ്രകഷേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്' അവന് ഗുണമയിയായും ഗണതല് 
കായ്യുതദ്യയ)വഹാരരൂപയായുമിരിക്കുന്ന മായയെ അതിക്രമിച്ചിട്ട വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കു 
ന്നു, മററുള്ളവര് പ്രാപിക്കുന്നില്ല, എന്നു താല്പയ്യ്യാത്ഥം. ഇതുകൊണ്ട്, “ഞാനും ഈ കാണുന്നതാ സകലവും ബ്രശ്മംതന്നെയാകുന്ന്? എന്നുള്ള പുണ്ണവൃത്തികൊണ്ട്” സദാ സപ്വത്ര ബ്രഹ്മദശനംതന്നെയാ 
ണ് ഗുണതല്കായ്യാതിക്രമണത്തിന്നുള്ള ഉപായം എന്നു സൂചിപ്പ്യിക്കപ്പെടുന്നു. 

അതെങ്ങിനെയാകുന്നു? കേട്ടാലും__ 
| 7 ൨൭. ബ്രഹ്മണോ ഹഫി പ്രതിഷ്ടാഹമമൂതസ്യയാവ്യയസ്വ ച 
ശാശ്വതസ്പ്യ ച (> कणत) സുഖസ്ധ്യൈകാന്തികസ്യ ച. 

ഹി-എത്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അഹം-ഞാന്, ബ്രഹ്മണഃടബ്രഹ്മത്തിന്െറ (പരമാ 
ത്മാവിന്െറ), പ്രതിഷ്ഠാദലപ്രതിമ (പ്രതിബിംബം) .ആകുന്നു. (തഥാ) അവ്വയയസ്ൂ) അമൃതസ്യ 
ചടഅപ്രകാരംതന്നെ നിതൃമായ മോക്ഷത്തിന്നും, (പ്രതിഷ്കാ)- ഞാന് ആശ്രയമാകുന്നു. (ത 
ഥാ) , ശാശ്വതസ്ൃയ ധമ്മസൂ ചട-അപ്രകാരംതന്നെ (തത്സാധനമായിരിക്കുന്ന) ശാശ്വതധ 
മ്മത്തിന്നും, (തഥാ) ഐകാന്തികസ്പ) സുഖസൂ) ചടഅപ്രകാരംതന്നെ അഖണ്ഡമായ സുഖ 
ത്തിന്നും, (പ്രതിഷ്ണാ)--ഞാനാശ്രയമാകുന്നു. 

എന്തെന്നാല് ഞാന ബ്രഹ്മത്തിനെറ പ്രതിമയാകുന്നു. (അപ്രകാരംത 
നൊ) നിത്യമായ ക്ഷോക്ഷത്തിന്നും, ശാശ്വതമായ ധമ്മത്തിന്നും, അഖണ്ഡമാ 
യ സുഖത്തിന്നും, ഞാനാശ്രയമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) എന്തെന്നാല് അപിനാശിയായും, അവികാരിയാഷും., ജ്ഞാ 
നയോഗമാകുന്ന ധമ്മംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യമായ നിത്യധമ്മമാ 
०२०. (8201161 ० 10000९0 ആനന്ദരൂപമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്ന് _ പരമാത്മാ 
വിന്ന് _ഞാ൯ ഇരിപ്പിടമാകുന്നു. അമൂതാദിസ്വഭാവത്തോട്ടകൂടിയും പരമാന 
ന്ദര്രൂപനായുമിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്നു പ്രത്ൃഗാത്മാവായ ഞാന് ഇരിപ്പിടമാ 
കുന്നു. (അതുഹേതുപായിട്ട ) സമൃഗ് ജ്ഞാനംകൊണ്ടു പ്രത്ൃഗാത്മാ (४) 0100290) 
പരമാത്മാവൃതന്നെയാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന. ഇതുതന്നെയാണ് “സ ബ്രഹ്മ 
ഭൂയായ കല്പതോ എന്നു പറഞ്ഞത്. യാതൊരു ഈശ്വരഭക്തികൊണ്ടു ബ്രഹ്മം 
ഭക്തന്മാക്ക് അനുഗ്രഹം മുതലായ പ്രയോജനത്തിന്നുവേണ്ടി പ്രവത്തിക്കുന്നുവോ 
ആ ശക്തി ഞാനാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ശക്തിയാകനന ഞാ൯ ബ്രഹ്മംതന്നെ 
യാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ശക്തിഷും ശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതും ലേറെയിരി 
പ്യാ൯ പാടില്ല. । ലം 

അല്ലെങ്കില് ഈ ശ്ലോകത്തെ ഇങ്ങിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം__ബ്രഹ്മശബ്ബു 
ത്തിന്ന്' ഇവിടെ സവികല്പകബ്രഹ്മമെന്നത്ഥം. അമരണയധമ്മകമായും വ്യയ 

रः क 0 ലിത് 
എപ്രകാരമാണ് ഘനിഭൂതപ്രകാശംതന്നെ സൃയ്യുമണ്ഡലമായി രിക്കുന്നത് അതുപോ. ഒല ഘനിീഭൂതയ്രമമഞന്നെയാണ് ഞാന് എന്നത്ഥം. 



ല് ന 
൧ര്പാം അധ്യായം ൪൫൩ 

രഹീതമായുമിരിക്കുന്ന സവികല്പകബ്രഹ്മത്തിന്നു നിവ്വികല്പകമായിരിക്കുന്ന ഞാ൯ 
ഇരിപ്പിടമാകുന്നു. അപ്രുകാരംതനൌെ ജ്ഞാനനിഷ്ടാലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന നി 
തൃധമ്മത്തിന്നും, തജ്ജനിതമായിരിക്കുന്ന അവ്യഭിചാരമായ (നിരന്തരമായ) 
സുഖത്തിന്നും, ഞാനിരി പ്പിടമാകുന്നു. 

ഇതി। ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
യോഗശാസ്രരരു ശ്രീക്ടടൂ്ലാജ്ജുനസംവാദേ 

1) 

ഗണത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ 

ചതുദ്ദശോധ്യായഃ 
ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗമെന്ന പതിന്നാലാമധ്യായം 

സ്വമാപം. 
ത്ത 

ടാതെ... 

58 # 



1 

പതിനഞ്ചാമധ്യായം 

(८2०-&0) കമ്മികളുടെ കമ്മഫലവും ജ്ഞാനികട്ടുടെ (ജ്ഞാനയോഗധമ്മത്താല് പ്രാപ്യമായതും 

സുഖമായതുമായ) ജ്ഞാനഫലവും എന്െറ അധീനത്തിലാകയാല് യാതൊരുവരാണ് എന്നെ ഭക്തിയോ 

ഗംകൊണ്ടു സേവിക്കുന്നത് അവര് എന്െറ പ്രസാദത്താല് ആദ്യം ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചു പിന്നെ ഗു 

ണാതീതരായി ഒടുക്കം മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോഠം പിന്നെ ആത്മതത്ത്വത്തെത്തന്നെ ന 

ല്ൃവണ്ണുമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവ൪ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നു പറവാനുണ്ടോ? അതിനാല് ആത്മതത്ത്വ 

ത്തെപ്പുററി അജ്ജുനന് ചോടിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന്നായി ഭഗവാന് ഉരഭ്ധ്വമൂ 

ലമെന്നിങ്ങിനെ ഈ അ ധ്യായമാരംഭിക്കുന്നു അതില് ആഴ്യംതന്നെ വൈരാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതിന്നുവേ 

ണ്ടി സംസാരസ്വരൂപത്തെ ഒരു വൃക്ഷരൂപമായി കല്ലിച്ചു വണ്ണിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് സംസാര 

ത്തില് വിരക്തി വന്നവന് മാത്രമേ ഭഗവത്തത്ത്വജ്ഞാനത്തിന്നധികാരിയാവുകയുള്ളഃ മറെറാരുത്തനാ 

വുകയില്ല. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. ഉഈദ്ധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം 
ഛന്ദാംസി യസ്യ പണ്ണാി ९07० ചേദ സ വേദവില്. 

| ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ഈദഭ്ധ്വമുലം--ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളേക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ടനായും പുരുഷോത്തമനായുമിരിക്കുന്ന 

നാരായണന് മൂലമായിട്ടുള്ളതും, അധഃശാഖം-(അവിടുന്നു കീം 2588) കായ്യോപാധികളാ 

യ ഹിരണ്ദൃഗഭാദികഠം ശാഖകളായിട്ടുള്ളതും, അവ്ൃയയംഭനാശമില്ലാത്തതും ആയ, അശ്വ 

ത്ഥം15-അശ്വത്ഥം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന സംസാരപ്വക്ഷത്തെപ്പുററി, പ്രാഹുഃടേവേദങ്ങാം 

ഘോഷിക്കുന്നു. ഛന്മാംസിടവേദങ്ങാം, യസ്യ--യാതൊരു സംസാരവുൃക്ഷത്തിന്െറ, പണ്ണാ 

'നിടഇലകളുടെ സ്ഥാനമായിരിക്കുന്നുവോ, തം-ടഅങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആ പ്ൃക്ഷത്തെ, യ$5 

എവന്, വേദ-അറിയുന്ദുവോ, സഃടഅവന് (തന്നെയാണ് ), വേദവില്--വേദാത്ഥത്തെ 

അറിഞ്ഞവന്. 

ക്ഥരാക്ഷരങ്ങളേക്കാഠം ഉ.തകൃഷ്ടടനായും പുരുഷോത്തമനായുമിരിക്കുന്ന 

നാരായണന് വേരായി(മൂലമായി)ട്ടുള്ളതും, (അവിടുന്ന് കിഴ്ലോട്ടുളള) ഹിരണ്യ 

ഗഭാദികറം ശാഖകളായിട്ടള്ളതും. (പ്രവാഹരൂപേണ) നാശമില്ലാത്തതുമായ അ 

ശ്വത്ഥമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സംസാരവ്ൃക്ഷത്തെപ്പുഹി വേദങ്ങഥം ഘോഷിക്കു 
നനു. പേദങ്ങാം യാതൊരു സംസാരവൃക്ഷത്തിന്ന് ഇലകളായിരിക്കുന്നുവോ ആ 

വൃക്ഷത്തെ ആരാണ് അറിയുന്നത്” അവ൯തന്നെയാണ് വേദാത്ഥത്തെ അറി 

0012017. 

(८००80) ഈദ്ധവമൂലം__ അവ്യക്തമായ ` മായാശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കു 

ന്ന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ “ഉദ്ധ്വം? എന്ന ശബ്ദുംകൊണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 

തി. എന്തെന്നാല് ബ്രഹ്മം കാലത്താല് അളക്കപ്പെടുവാ൯ വയ്യാത്തതും (മ 

ഹാസ്തക്ഷൂമായിട്ടുള്ളതും)ം സകലത്തിന്നും കാരണമായിട്ടുള്ളതും. നിത്യമായിട്ടുള്ള 

ശ്രി) # പ്രവാഹരൂപേണ വിച്ചേദമില്ലാത്തതിനാല് അവ്യയം. 

1] വിനശ്വരത്വം ഹേതുവായിട്ട്' ശവഃട(പിറെറന്നാഠം) പ്രഭാതംവരെയെങ്കിലും, ന സ്ഥാസ്യയ 

തിംനിലനില്ലൃകയില്ല എന്നതിനാല് ഭരശ്വത്ഥം. 



हिं 
-66-9° അധ്യായം ൪൫൫ 

തും. മഹത്തായിട്ടുള്ള തുമാകുന്നു. അത്” ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തിനെറ വേരാകു 

ന്നു (മൂലമാകുന്നു). അതിനാല് ഈ ०७०0४०९९} 58१० ദ്ധവമൂലം എന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നു. “രഭ്ധ്വമൂലോവാക്ശാഖഃ_ഈ നിത്യമായിരിക്കുന്ന അശ്വത്ഥവൃ 

ക്ഷത്തിന്െറ വേര് മേല്ലോട്ടം കൊന്മുകഠം കീ/്കോട്ടമാകുന്നു.? (കഠ. ഉ. ൩. ൨. 

൧) എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. പുരാണത്തിലും ഇതിയെപ്പററി താഴെ പറയുംപ്രകാ. 
രം പറയുന്നു. 

അവ്ൃക്തമൂലപ്രഭവസ്മസ്വൈവാനുഗ്രഹോത്ഥിതഃ 
८ १) 

ബുദ്ധിസ്പസ്ധമയശ്ചൈവ ഇന്്രിയാന്തരകോടരഃ. ൧. 

മഹാഭൂതവിശാഖശ്ച വിഷയൈഃ പത്രവാംസൃഥാ 

ധമ്മാധമ്മസുപൃഷ്ടശ്ച സുഖഭുഃഖഫലോദയഃ. ൨. 

ആഴിീപ്യഃ സവ്യഭൂതാനാം ബ്രുഹ്മവൃക്ഷഃ സനാതനഃ 

എതല് ബ്രഹ്മവനം ചൈവ ബ്രഹ്മാ ചരതി നിത്യശഃ. ൩. 

ഏതച്ഛിത്വാ ച ഭിത്വാ ച ജ്ഞാനൌ പരമാസിനാ 

തതശ്ചാത്മരതിം പ്രാപ) യസ്ടമ്രാന്നാവത്തതേ പുനഃ. ല്. 

അത്ഥം__ അവ്യക്തം (അപ്യാകൃതം അല്ലെങ്കില് മൂലപ്രകൃതി) ആകുന്ന 
വേരില്നിന്നുത്ഭപിച്ചതും, അവ്യക്തശക്തികൊണ്ടു പഭ്ധിക്കുന്നതും, 69 1305) തടി 

യായിട്ടുള്ളതും. ഇന്ദ്രിയങ്ങാം കോടരങ്ങളായിട്ടളളതും., മഹാഭൂതങ്ങാം കൊമ്പുക 

ായിട്ടുള്ളതും, വിഷയങ്ങാം ഇലകളായിട്ടള്ളതും, ധമ്മാധമ്മങ്ങറം പുഷ്ടങ്ങളാ 

യിട്ടുള്ളതും. സുഖഭുഃഖങ്ങറഥം ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ളതുമായ നിത്യമായ ബ്രഹ്മവൃക്ഷം 

സകലപ്രാണികറാക്കും ആജിപ്യമാകുന്നു. ഇതു ബ്രഹ്മത്തിന്ന് (പരമാത്മാവി 

ന്ന്) വനമാകുന്നു__സംഭജനീയമാകുന്നു. & അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ 

ജ്ഞാനമാകുന്ന വലിയ വാഠംകൊണ്ടു വെട്ടിമുറിച്ച് , അതിന്െറശേഷം ആത്മ 

രതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടള്ള (ആത്മനിഷ്ടനായി ഭപിച്ചിട്ടള്ള) ഒരുവ൯ പിന്നെ അ 
തില്നിന്നു തിരിയെ വരുന്ന തല്പ__പുന രാവൃത്തിരഹിതമായ കൈവല്യത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഇപ്രകാരം മായാമയമായിരിക്കുന്ന സംസാരം മേല്ലോട്ട പേരോടുകൂടിയ 

ഒരു വൃക്ഷമെന്ന് (പേദപുരാണങ്ങ0ം) പറയുന്നു. അധഃശാഖം--മഹത്തത്ത്വം 

അഹങ്കാരം തന്മാത്രകറം മുതലായവ ആ വ്ൃക്ഷത്തിന്െറ 69009 1200 എന്ന 

പോലെയിരിക്കുന്ന. അവയുടെ വളച്ച കിഴ്ലോട്ടാകുന്നു. അതിനാല് ആ വൃ 

ക്ലം അധഃശാഖം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (കിഴ്ര്രോട്ട ഗതിയായ കൊമ്പുകളോടു 

&& (ആ) ഈ വൃക്ഷം പരമാത്മാവിന്നു വനനീയമാകന്നു__സംഭജനീയമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് 
ഇതിലാണ് ബ്രമ്മം (പരമാത്മാ) പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്'. ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്” സംസാരാഖ്യമാ 

യിരിക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്െറ സാരഭൂതമായിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കില്, ബ്രശ്മവൃക്ഷമായും അനവ 

ച്ിന്നമായുമിരിക്കുന്ന സംസാരമണ്ഡലത്തിന്നു ബ്രമ്മംതന്നെയാണ്' വനനീയമായിരിക്കുന്നത് (സംഭ 
റ ध 0 തെ ५] 0 ടി] ] ജനിയമായി രിക്കുന്നത് ). എന്തെന്നാല് ബ്രരമംകൂടാതെ സംസാരത്തിന്ന്' कछेतूपु8० 1]. അവിദ്യഹേ 

തുവായിട്ട ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ്' സംസരിക്കുന്നത്' എന്നത്ഥം. 



൭൪ 
൪൫൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

6 | । <) ¢ കൂടിയത് എന്നത്ഥം). അശ്വത്ഥം__ശ്വഃ അപി_നാളയ്ക്കുകൂടിം ന സ്ഥാസ്യ, )) )) १) 
)) | 

തിം നില്ലൃകയില്ല. അതിനാല് അശ്വത്ഥം. അതു ക്ഷണത്തില് നശിക്കുന്ന 
താകുന്നു. അവ്യയം__മായാമയമായിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരപ്പക്ഷം അനാദിയാ 
യ കാലംമുതല്ക്കുതന്നെ ഉ ള്ളതാകയാല് അതാ അപ്യയമാകുന്നു; എന്തെന്നാല് 
ആദിയും അന്തവും കൂടാതെ തുടച്ചയായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ദേഹാദിസന്താനത്തെ 
ആശ്രയിച്ചാണ്” അതിരിക്കുന്നത് എന്ന തു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. അതിനാല് അ 
ത് അവ്യയമാകുന്നു. ആ സംസാരവ്ൃക്ഷത്തിന്നുതന്നെ ഇനി ചപേറൊരു വിശേ 
ഷണത്തെ പറയുന്നു__ ഛന്ദാംസി യസ്യ പണ്ണാനി_ചപേദങ്ങറം ആ സംസാര )) 

നി 9] 1 പൃക്ഷത്തിന്െറ ഇലകള്ളെന്നപോലെയിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല്, (ഒരു ©) 
2 സാ 

)) 5) ക്ലത്തെ 2261०800 എന്നപോലെ?) ജഗ്യജസ്റസാമലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കുന്ന &018 
। 

ററ ०230 ഇലകറം എന്നപോലെ സാസാരപ്ൃക്ഷത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിനെറ 
९०११९४०९) ഇലകറം എപ്രുകാരമോ അതുപോലെ വേദങ്ങറം., ധമ്മാധമ്മങ്ങളേ 
യും അവയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളേഷും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനാല്, സം: 
സാരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ രക്ഷയ്്രായി ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ്യാഖ്യാനിച്ചപ്രകാരം 
ആ സംസാരപ്പക്ഷത്തെ സമൂലം ആരാണ് അറദിയുനതി അപ൯ വേദാത്ഥ. 
ത്തെ അറിയുനാവനാകുന്നുലെന്നത്ഥം. | 

സമൂലമായിരിക്കുന്ന സംസാരവ്ൃക്ഷത്തില്നിന്നു ലേറെ അദിഷേണ്ടതാ 
യിട്ട' ഒരണ്ുമാത്രംപോലും ശേഷിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് അതിധെ അറിയുനന 
വന് സവ്വൂജ്ഞനാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ സമൂലമായിരിക്കുന്ന സംസാരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ 
ജ്ഞാനത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നു. 

ആ സംസാരവൃക്ഷത്തിന്െറതന്നെ വേറെ ചില അവയവകല്ലനയെ പറയുന്നു 
൨. അധശ്ധോദ്ധവം പ്രസ്പൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ 

ഗുണപ്രവ്ൃഭധാ വിഷയപ്രവാജാഃ 
അധശ്ച മൂലാന്മ്യനുസന്തതാനി 
കമ്മാനുബസന്ധി൯ി മനുഷ്യലോകേ. 

ഗുണപ്രപൃഭ്ധാഃ-സത്ത വാഭിഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടെ വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതും, 
വിഷയപ്രവാളാടടശബ്ദാദിവിഷയങ്ങഠം തളിരുകളായിട്ടള്ളതുമായം 00] ശാഖാഃടആ സം 
സാരവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ കൊനമുകഠം, അധഃടതാഴെ ഉള്ള ലോകങ്ങളിലും, ഈദ്ധവം ചടമേലെ 
ഉള്ള ലോകങ്ങളിലും, പ്രസ്ൃതാഃടവ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അധഃ (ച ഈദ്ധ്വം ചുടതാഴത്തും മു 
കളിലുമുള്ള ലോകങ്ങളില്, അനുസന്തതാനിടഎല്ലാ ദിക്കിലും പരന്നു വേരൂന്നിക്കിടക്കുന്ന, 
മൂലാനിട(തത്തല്ഭോഗവാസനാലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന) വേരുകാഠം, മനുഷ്യലോകേടമനുഷ്ടയ 
ലോകത്തില്, കമ്മാനുബന്ധീനിടകമ്മത്തെ പിന്നിട്ട് ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നവയായി ഭവിക്കുന്നു. 
പ യം ന ണോ (ആ) ഛാദനംരക്ഷണം; അല്ലെങ്കില് പ്രാവരണം. കമ്മചകാണ്ഡങ്ങറം ആരോഹാവരരോ 
ഹഫലങ്ങളോടുകൂടിയവയും, നാനാവിധ അത്ഥവാദത്തോടുകൂടിയവയുമാകുന്നു. അപ സംസാരവൃക്ഷ 
ത്തെ രക്ഷിക്കുകയും തന്നിഷ്ഠടമോക്ഷത്തെ മറയ്യ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല് വേദങ്ങറം സംസാരവൃ 
ക്ഷത്തിന്ന്' ഇലകളുടെ സ്ഥാനമായി ഭപിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 



7൨൭ 
൧൫0൦ അധ്യായം ൪൫൭ 

സത്ത്വാദിഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപയും ശ 
ബ്ലാദിചിഷയങ്ങളാകുന്ന തളിരുകളോടുകൂടിയവയുമായ അതിന്െറ (സംസാരപ്പ 
ക്ഥത്തിന്െറ) കൊമ്പുകറം കീഴും മേലുമുള്ള ലോകങ്ങളില് ്യാപിച്ചിരി ക്കുന്നു: 
താഴത്തും മുകളിലുമുള്ള ലോകങ്ങളില് വിരൂഡ്ധങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ അവാന്തര 
മൂലങ്ങറം മനുഷ്യലോകത്തില് പിന്നീടു കമ്മത്തെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നവയായി ഭ 
വിക്കുന്നു. (എന്തെന്നാല് മനുഷ്യലോകത്തിലാണ് കമ്മാധികാരം. അന്യ 

() ध റൂ 3 ലോകങ്ങളിലില്ല. അതിനാലാണ് മനുഷ്യ്യലോകത്തില് എന്നു പറഞ്ഞത്.) 

(ശം_ഭാ) അധഃ-മനുഷ്യലോകത്തില്നിന്നു കിക്രോട്ട സ്ഥാവരംവരേയും 
ഈദ്ധ്വം ചം.മനുഷ്യലോകത്തിന്നു മേല്ലോട്ട ബ്രഹ്മലോകംവരേയും__വിശ്വസ്ര 
०१001969 ബ്രഹ്മാവിനെറ ലോകംവരേയും; തസ്യ ശാഖാഃ-ബ്രഹ്മലോകം മുതല് 
സ്ഥാവരംവരെ മനുഷ്യലോകത്തിന്നു മേലെയാഴും താഴെയായും_ജ്ഞാനകമ്മ 
ങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രാപിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യമായ__ഏതെ 
ല്യാം ലോകകമ്ങളാണുള്ളത് അവയെല്ലാം ഈ സംസാരപ്പക്ഷത്തിന്െറ കൊമ്പു 
കറം പോലെയാകുന്നു; പ്രസ്പതാഃ-(കൊന്പുകളുടെ സ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ആ ലോ 
കങ്ങളെ്പാം) സവത്ര പ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഗുണപ്രവൃഭ്ധാഃ_. (ആ കൊന്മുകറം) 
ഉ.പാദാനകാരണമായിരിക്കുന്ന സത്ത്വരജസ്മോഗുണങ്ങളാല് പോഷിപ്പ്റിക്ക 
പ്പെട്ട വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു; വിഷയപ്രവാളാഃ-.അവ (സംസാരപ്ൃക്ഷത്തിന്െറ കൊ 
ന്ൃൃകഠം) കമ്മഫലമാകുന്ന ദേഹാദിശാഖകജില്നിന്ന്' അങ്കരിച്ചപോലെയിരി 
98012 വിഷയങ്ങളാകുന്ന തളിരുകളോടുകൂടിയവയാകുന്നു. സംസാരപ്ൃക്ഷത്തി 
നെറ പരമമൂലത്തെ (മുഖ്യമായ വേരിനെ)__ഉ പാദാനകാരണത്തെ_പഠഠി 
പറഞ്ഞു. ഇനി സംസാരപ്പക്ഷത്തിന്െറ അവാന്തരമൂലങ്ങളെന്നപോലെ (ആ 
പ്രധാനങ്ങളായ വേരുകളെന്നപോലെ) ഇരിക്കുന ധമ്മാധമ്മപ്രപൃത്തികാരണ 
ങ്ങളെ. __കമ്മഫലജനിതമായിരിക്കുന്ന രാഗദ്വേഷാദിപാസനകളമെ_ പാടി 
പറയുന്നു __കമ്മാനുബന്ധിനി മൂലാനിംധമ്മാധമ്മലക്ഷണമായിരിക്കുന കമ്മ 
ത്തെ പീന്നീട് ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നപയും ദേഹാദിയെ അപേക്ഷിച്ചു മൂലങ്ങളു 
മായിരിക്കുന്ന അപ്രധാനങ്ങളായ ആ ७०1९8900 അധഃ ച അനുസന്തതാനി_ 
(ദേവാദിലോകങ്ങറംക്കു? താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളില് അനുപ്രവിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കു 
ന്നു (വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.) മനുഷ്യയലോകേപ്രത്യകിച്ചു മനുഷ്യലോകത്തില്__ 
എന്തെന്നാല് ഈ (മനുഷ്യ) ലോകത്തിലാണ് മനുഷ്യക്ക കമ്മാധികാരം എന്നു 
തു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. 

[ശ_സ] തസ്യ ശാഖാഃടമുമ്പറയപ്പെട്ട സംസാരവൃക്ഷത്തിന്െറ ഉപശാഖാസ്ഥാനീയങ്ങളായ 
പാപപുണ്യകമ്മഫലഭൂതങ്ങളാകുന്ന 68006839; അധഃ ® ९2) 1० ച പ്രസ്ൃതാ£__അധഃ"ശബ്ദുംകൊ 

ണ്ടു മനുഷ്യ്യാടിസ്ഥാവരാന്തമുള്ള ലോകങ്ങം എന്നത്ഥം “ഉദ്ധ്വശബ്ദും കൊണ്ടു ബ്രഹ്മലോകപയ്യു 
ന്തം എന്നത്ഥം. കീഴ് പോട്ട സ്ഥാവരപയ്യുന്തവും മേല്ലോട്ട ബ്രമ്മലോകപയ്യുന്തപും (७.5 വ്യാ 
പിച്ചുകിടക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഈ വാക്ൃത്തിന്െറ അഭിപ്രായം താഴെ പറയുംപ്രകാരമാകുന്നു__ക്ഷ 
ണികമായിരിക്കുന്ന ഈ ദേഹം നശിക്കുമ്പോറം മുക്തി സ്വയമേവ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ 



५५१ 
© © ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

പുരുഷപ്രയത്നംകൊണ്ടെന്താണ്' പ്രയോജനം എന്നു വിചാരിപ്പാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, അനു 

ഭവിച്ചു തീരാത്തതായ കമ്മഫലങ്ങം നശിക്കുന്നതല്ല എന്ന 02) ००७१००९० സഞ്ചിതങ്ങളായും പുണ്യ 

പാപലക്ഷണങ്ങളായും വിചിത്രങ്ങളായും വിചിത്തഫലങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നവയായുമിരിക്കുന്ന കമ്മ 

693३0०9 ഈ ദേഹം നശിച്ചാലും, സ്ഥാവരാദിബ്രഹ്മ്മലാകപയ്യുന്തമുള്ള ലോകങ്ങളില് ശരീരങ്ങളെ 

ഉല്പാടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാല് പുരുഷപ്രയത്തംകൂടാതെ സ്വയമേവ മുക്തി സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. എ 
ന്നാല് അതാതു കമ്മങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുതിന്െറശേഷം ദേഹം താനേ നശിക്കുന്നു. അപ്പ്യോഠം മു 

ക്തിയും താനേ സിദ്ധിക്കന്നതാണ് എന്നും ശങ്കിപ്പാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല് പിന്നെപ്പിന്നെ ചെ 

യക്കപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങ ളെക്കൊണ്ട്' അതു വഭ്ധിക്കുന്നതേയുള്ളവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു__ 

ഗുണപ്രവൃദ്ധാഃ--സത്ത്വാദിഗുണവികാരങ്ങളാകുന്ന കാമക്രേധലോഭാടികളെക്കൊണ്ടും തല്കാരണങ്ങ 

ളായ പുണ്യപാപാടികളെക്കൊണ്ടും പ്രകഷേണ വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവയായി ഭവിക്കുന്നു__ 

കാമാടിക ളെ ക്കൊണ്ടും കമ്മാദികളെ ക്കൊണ്ടും 2 ०12} ̂  1) 121} 86 78 6) 01609. 2 ०2| ०12] ൮ 

ദ്ധിക്കുന്നതിന്നുള്ള കാരണം പറയുന്നു__വിഷയപ്രവാളാഃ__വിഷയാഃംശബ്ദാടിഭോഗ്യപദാത്ഥങ്ങറം. 

പ്രവാളാദഃ-അങ്കരങ്ങം; പ്രവാളങ്ങളില്നിന്ന് എന്നപോലെ വിഷയങ്ങം യാതൊന്നില്നിന്നു 

ണ്ടാകുന്നുവോ അവ വിഷയ്പ്രവാളങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ശാഖകഠം പ്രവാളങ്ങളെ എന്നപോലെ 

ദേഹങ്ങം ഇന്രിയസന്നികഷദ്വാരാ ശബ്ദുസ്റശരൂപരസാടിഭോഗ്യവസ്ത്ക്കളെ ഉല്പാടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ 

വയില് രാഗം. ദ്വേഷം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇവയെ ജനിപ്പിച്ച് പിന്നേയും പിന്നേയും കമ്മ 

ങ്ങളെ ചെയ്യിക്കുന്നു വെന്നഭിപ്രായം. കാമാദികളുടേയും കമ്മങ്ങളുടേയും സിദ്ധിക്കള്ള കാരണം പറ 

യുന്നു__കമ്മാനുബന്ധിനിടകാമ്യനിതയനൈമിത്തികപ്രതിഷിഭ്ധങ്ങളായും നാനാവിധശരീരാരംഭകങ്ങ 
^ 

ളായുമിരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന__കാമങ്ങളുടേയും കമ്മങ്ങളുടേയും സമുല്പത്തിക്കു കാ 

രണങ്ങളായ; മൂലാനിടവേരുകഠം__ അവാന്തരസംസാരകാരണങ്ങ൦ം_വിഷയവാസനകളും കമ്മവാ 

സനകളും എന്നത്ഥം അധ ചംശരീരങ്ങളില് “ച?കാരംകൊണ്ട് ലിംഗാഖ്യങ്ങളായ ഉനദ്ധവശരീരങ്ങ 

ളിലും എന്നത്ഥം; അനുസന്തതാനിംപ്രാണികളുടെ കമ്മാനുരൂപേണ എല്ലാദിക്കിലും വ്യാഫ്തങ്ങളായി 

ഭവിക്കുന്നു. 202०9) 6९106 = 10677}012 ण्ण} സവ്ൃത്ര വിഷയങ്ങളില് കാമങ്ങളെ, ജനിപ്പിച്ചു 

കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഭോഗവാസനാലിംഗങ്ങളില് സാതത്യേന സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അ 

തില്നിന്നു വാസനകം കാമങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു; 2006930० ഉപ്പാവ.ചങ്ങളായ കമ്മങ്ങ 

ളെ ചെയ്യിക്കുന്നു, കമ്മങ്ങറം സവ്വതഃ പിന്നേയും പിന്നേയും ശരീരങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു; ഇ 

ങ്ങിനെ വാസനകളെക്കൊണ്ടും കാമാദികളെ ക്കൊണ്ടും പുണ്യ പാപാദികമ്മങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും സ്വര 

കാരത്തിലും ശരീരപരമ്വര വദ്ധിച്ചുവരുന്നതല്ലാതെ ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് സംസാരവൃക്ഷ 

ത്തെ ആരോഹണം ചെയ്തവരും വിഷയസുഖാശാപാശങ്ങളാല് ബദ്ധന്മാരുമായവര് ജനനമരണമാകു 

ന്ന ടുഃഖപ്രവാഹത്തില് വിഴുകയല്ലാതെ അവക്ക്” ഒരു വിധത്തിലും ഒരിക്കലും ഒരു ദിക്കിലും മോക്ഷം 
സിദ്ധിക്കുന്നതല്പല എന്നത്ഥം. 

९०८192० വണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഈ സംസാരവ്വക്ഷമാകട്ടെ_ 

൩. ന രൂപമസ്വേഹ തഥോപലഭുതേ 

നാന്തോ ന 21961002 ച സംപ്രതിഷ്ഠാ 

അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഡ്ധമൂല_ 

മസംഗശസ്ര്രരേണ ९०09 ഛിത്വാ. 

ര. തതഃ പദം തല് പരിമാഗ്ലിതപ്യം 

യസ്ട്രി൯ ഗതാ ന ഗിപത്തന്തി ഭൂയഃ 

തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്ദേ 

യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസ്താ പുരാണി. 

ഇഹ--ഈ സംസാരത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രാണികളാല്, അസ്യയ-:ഈ സംസാ 

രവ്ൃക്ഷത്തിനെറ, തഥാംമേല്പറഞ്ഞവിധമായ (ഭ്ധവമൂലത്വാടിപ്രകാരേണയുള്ള), രൂ 
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०.1०0.18० 1०9 ന ഉപലഭ്യതേടഅറിയപ്പെടുന്നില്ല. ७288 ന ചം-ആദിയും (ഉല്പത്തിയും) 

അറിയപ്പെടുന്നില്ല. അന്തഃ ന ചടഅന്തവും (നാശവും) അറിയപ്പെടുന്നില്ല. സംപ്രതിഷ്ഠാ 

നടസ്ഥിതിയും അറിയപ്പെടുന്നില്ല. (തസ്താല്) ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ സംസാരവ്ൃക്ഷം ടുരവ 

627480० (അനത്ഥകരവും) ആകയാല്, സുവിരൂഡധമൂലം-ഉറച്ചുന്നിയിരിക്കുന്ന വേരുകളോ 

കൂടിയ, ഏനം അശ്വത്ഥം--ഈ അശ്വത്ഥവൃക്ഷത്തെ, ദുഡേന--ബലമായ (സമൃഗ്വിചാ 

രംകൊണ്ട് ), അസംഗശസ്റ്രേണ--വൈരാശ്യൂമായ (അഹംമമതാത്യാഗമായ) ആയുശത്തി 

നാല്, ഛിത്വാ-വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട' (വേറെയാക്കിട്ട്), തതഃടപിന്നെ, യതഃ-യാതൊരു പുരു 

ഷനില്നിന്ന്', പുരാണീടവളരെ കാലമായി തുടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന, പ്രവൃത്തിഃസംസാരപ്ര 

വൃത്തി, പ്രസ്ൃതാടപരന്നിരിക്കുന്നുവോ, തം ഏവ ച ആദ്യം പുരുഷം-ആ ആടിപുരുഷനെ 

ത്തന്നെ, പ്രപദ്ദയേ (ഇതി)--ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നിങ്ങിനെ ഏകാന്തഭക്തിയോടുകൂടിം 

യസ്തിന് ഗതാ-ഏതു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചവര്, ഭൂയഃ-പിന്നേയും, ന നിവത്തന്തി-സം 

സാരത്തിലേയ്യകച തിരിയെ വരുന്നില്പയോ, തല് ० 18०= छठे സ്ഥാനം, പരിമാഗ്ലിതവ്ൃയംടഅ 

ന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 

ഈ സംസാരത്തില് സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന പ്രാണികളാല് ഈ സംസാരപവ്വ 

ക്ഷത്തി ൯െറ മേല്പറഞ്ഞവിധമായ സ്വരൂപം അറിയപ്പെടുന്നില്ല. അതി 

നെറ ആദിയും അന്തവും സ്ഥിതിയും അറിയപ്പെടുന്നില്ല. മുറച്ചുന്നിയിരിക്കു 

ന്ന വേരുകളോടുകൂടിയ ഈ അശ്വത്ഥവ്യക്ഷത്തെ ബലമായ വൈരാഗ്യമാകന്ന 

ആയുധംകൊണ്ടു വെട്ടിമുറിച്ചുതിനെറശേഷം ഏതു പുരുഷനില്നിന്നു വളരെ 

കാലമായി തുടനവന്നിരിക്കുന്ന സംസാരപ്രവൃത്തി പരന്നിരിക്കുന്നുവോ ആ ആ 

ദിപൃരുഷനെ ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ ഏകാന്തഭക്തിയോട്ട 

കൂടി, ഏതു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചുവര് സംസാരത്തിലേയഷ്ക്കു പിന്നേയും തിരിയേ 

വരുന്നില്പയോ (അതിന്നു മൂലഭൂതമായ) ആ സ്ഥാനത്തെ അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ട 
താകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തിന്െറ മേല്വണ്ണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള 

രൂപം കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് അത് (സംസാരപ്ൃക്ഷം) 00 101० മ 

രിചിക ഇന്ദ്രജാലക്കാരനന്െറ ഗസന്ധവ്യനഗരം എന്നിവയെപ്പോോലെയാകുന്നു. അ 

തു ദൂഡമായും (കാണപ്പെട്ടതായും) നഷ്ടമായും (കാണപ്പ്ടാത്തതായും) ഉള്ള 

സ്വത്രുപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് അതിന്ന് അവസാനമാകട്ടേ സ 

മാപ്പിയാകട്ടേ ഇല്ല. അതിന്ന് ആദിയുമില്ല__ഇതിന്നകാലം മുതല്ക്കുണ്ടായി 
രിക്കുന്നുലെന്ന? छठे 58० അറിഞ്ഞുകൂട. അപ്രകാരംതനെ ഉ ണ്ടായിട്ട നശിക്കു 

നാതിന്നു 002 188 (മഭധ്യത്തിലുള്ള) അതീിനെറ സ്ഥിതിയും ആക്കുമറി ഞ്ഞുകൂട. 

സുപിരൂഡമൂലം ഏനം അശ്വത്ഥം-ഉറച്ചുന്നിയിരിക്കുന്നു വേരുകളോടുകൂടിയിരി 

ക്കനാ മു൯വണഴ്ണ്ിക്കപ്പെട്ട ഈ അശ്വത്ഥപ്പക്ഷത്തെ; ദുഡ്ധേനം.പരമാത്മാഭിമുഖ 

മാക്കിത്തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പ്യിക്കുകയാലുള്ള ബലത്തോടുകൂടിയും പിനോയും 

പിന്നേയുമുള്ള വിലേകാഭ്യാസമാകുന്ന കല്ലിന്മേല് മൂച്ചകൂട്ടപ്പെട്ടതായുമിരിക്കുന്ന; 

അസംഗശസ്ര്രേണ.അസംഗമാകുന്ന വാളുകൊണ്ടു അംസംഗം൭പൃത്ര൯ (301) 



+| 
2009 ശ്രീമല്ഭഗപല്ഗിത 

ലോകം ഇവയില് സംഗമില്ലായു അപ്രകാരമുള്ള അസംഗമാകുന്ന ८०1०७००० 
ണ്ട്; ഛിത്വാ-ബീജസഹിതം ഉ.നൂലനാശംവരത്തിട്ട്; തതഃം-.അതിനെറ ശേ 

ഷം യാതൊരു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവര് സംസാരത്തിലേയ്ക്ക തിരിയെ 

വരുന്നില്ലയോ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണ്ണുവമായ ആ പടത്തെ അന്വേഷി 

ച്റിയേണ്ടതാകുന്നു. എങ്ങിനെയാണ്” അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നു പറയുന്നു -- 

യോതൊരുവനാണ് പദശബ്ദേന പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആദി 

പുരുഷനെ ഞാ൯ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ ത കുരണതയാണ് അ 

ദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചഠിയേണ്ടത് എന്നത്ഥം. ഈ പുരുഷന് ആരാകുന്നു; 

പറയുന്നു _യാതൊരു പുരുഷനില്നിന്നാണ്' ചിരന്തനിയായ സംസാരമായാപവ്പ 

ക്ഷത്തിനെറ പ്രപൃത്തി. ഇന്രൂജാലക്കാരനില്നിന്നു കണ്കെട്ടെന്നപോലെ, പര 

ന്നു കിടക്കുന്നത് ആ പുരുഷന് എന്നത്ഥം. 

എങ്ങിനെയുള്ളവരാണ് ആ പദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്? കേംക്ക__ 

൫. നിമ്മാനമോഹാ ജിതസംഗദോഷാ 

അധ്യയാത്മനിത്യാ വിനിപ്പത്തകാമാഃ 

ദ്വ്ദ്വൈവ്വിമുക്താഃ സുഖദുഃഖസംജൈഞ_ 

ഗ്രക്കന്ത്യമൂഡ്ധാഃ പദമവ്യയം തത. 

നിമ്മാനമോഹാഃ-അഹംകാരം മിഥ്യാഭിനിവേശം ഇവയില്നിന്നു നിവത്തിച്ചുവ 

രും, ജിതസംഗദോഷാടടപുത്രാദിസംഗരൂപമായ ദോഷത്തെ ജയിച്ചുവരും, അധ്യയാത്മനി 

തൃഠ09--ആത്മജ്ഞാനത്തില് നിഷ്യയോടുകൂടിയവരും, വിനിപ്ൃത്തകാമാഃ-ആശയില്നിന്നു ന 

ല്ലവണ്ണും നിവത്തിച്ചവരും, സുഖഴുഃഖസംജൈഞഃടസുഖം എന്നും ദുഃഖം എന്നും അറിയപ്പെ 

ടുന്ന, 3പവന്ദ്വൈശീതോഷ്ണ്ാദി ദ്വന്ദങ്ങളാല്, വിമുക്താഃ-മോചിക്കപ്പെട്ടവരും, അമൂഡ്ധാഃ 

(സന്തഃ) അവിദ്ട്യയില്നിന്നു നിവത്തിച്ചവരുമായി, തല്ംമേല്പറഞ്ഞം, അവ്യയം ०13० = 

നാശമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തെ, ഗച്ചുന്തിടപ്രാപ്രിക്കുന്നു. 

അഹങ്കാരം മിഥ്യാഭിനിവേശം ഇവയില്നിന്നു നിവത്തിച്ചുവരും, പു 

ത്രാദിസംഗരൂപമായ ദോഷത്തെ ജയിച്ചുവരും, ആത്മജ്ഞാനത്തില് നിഷ്ടയോ 

ടുകൂടിയവരും, ആശയില്നിന്നു നിവത്തിച്ചുവരും, സുഖമെന്നും ദുഃഖമെന്നും 

അറിയപ്പെടുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളില്നിന്നു മോചിച്ചുവരും, അവിദ്മയില്നിന്നു നിപ 

ത്തിച്ചുവരുമായിട്ട' മേല്പറഞ്ഞ വ്യയമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നിമ്മാനമോഹാഃ-മാനമോഹവജ്ജിതന്മാരും; ജീതസംഗദോ 
ഷാഃ_സംഗംതന്നെയാകുന്ന ദോഷത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നവരുംമ; അധ്യാത്മനി 

ത്യാഃ-പരമാത്മസ്വരൂപാലോചനയില് തല്പരന്മാരും; വിനിപ്പത്തകാമാഃ-സ 
കലജാതികാമങ്ങളേയും വിശേഷേണ_ ലേശം പോലും തങ്ങളിലൊട്ടവാ൯ 

(ആ) 1 മാനഃ- അഹംകാരം; മോഹ അവിവേകം. 

മ ശത്രമിത്ൂസന്നിധിയിലുംകൂടി ദ്വേഷപ്രിതിവജ്ജിതന്മാരുമെന്നത്ഥം. 

ॐ തല്പരത്വം-ശ്രവണാടിനിഷ്ടത്വം. വൈരാഗ്ൃദ ധാരാ कण्दर 68.९० തൃജിച്ചിരിക്കുന്ന 

സന്യാസികഠം എന്നത്ഥം.. 



$ <¬ 
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സമ്മതിക്കാതെ __ നിവത്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും __ സന്യാസികളായിരിക്കുന്നവരും 

എന്നത്ഥം; സുഖദുഃഖസംജൈഞ്ഃ ©.196)03 18 വിമുക്താഃ-സുഖദുഃഖങ്ങളെന്നറീയ 

പ്പെടുന്ന പ്രിയാപ്രിയാടികളെ പരിത്ൃജിച്ചുവരുമായിട്ട്; അമൂഡ്ഥാഃ--മോഹവജ്ജി 
സ ;) 9) 2 തന്മാരായിരിക്കുന്നപര്; തല് അവ്യയം പദം ഗച്ഛുന്തിമുമ്പറയപ്പെട്ട ९५९००16 

ത്ത പദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
'[ശ_സ] നിമ്മാനമോഹാ__മാനഃ-അഭിമാനം_ദേഹേന്ദ്രയിങ്ങളില് 4ഞാന്? എന്ന അഭി 

നിവേശലക്ഷണമായ അഹങ്കാരം മോഹഃം-തല്കാരണമായിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം__ആവൃത്തിലക്ഷണ 

മായും അനാത്മാവില് ആത്മത്വബുദ്ധിക്കു ഹേതുവായുമിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം. അപ്രകാരമുള്ള മാന 

മോഹങ്ങളില്നിന്ന്, സ്വരുപജ്താനം കൊണ്ടും ആത്മാവില്തന്നെ ആത്മഭാവാപത്തികൊണ്ടും, നി 

വത്തിച്ചിട്ടുള്ളവ൪; അധ്യാത്മനിത്യാ_ അധ്യാത്മം-സവത്ര ബരഹ്മമാതൃദശനലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ആ 

ത്മജ്ഞാനം; തത്രൈവ നിത്യാ-അതില്തന്നെ നിരതന്മാരായിരിക്കുന്നവര്_. ആത്മാരാമന്മാരായിരി 

ക്കന്നവ൪__അധ്യാത്മനിത്യന്മാര്__ ഞാനും ഈ കാണുന്നതാസകലലും ബ്രഹ്മംതന്നെ? എന്നിങ്ങിനെ 

സകലത്തിലും തന്നിലും ബ്രമ്മപ്രത്യയദാര്ഡ്യൃത്തിന്നായി ക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയില്ത്തന്നെ നിരന്തരം 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവര് എന്നത്ഥം. (അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ) വിനിവൃത്തകാമാഃ__കാമാര്ടവാസന 

കഠം, വാസനകൊണ്ടാണ് വിഷയങ്ങളെ കാമിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്” വാസനകഠംതന്നെ കാമ 

ങ്ങറം എന്നു പറയപ്പെട്ടത്. നിരന്തരമായ ബ്രശ്മനിഷ്ട കൊണ്ട് എവരുടെ അന്തഃകരണത്തില്നിന്നു 

ബാഹൃവാസനകഠം വിശേഷേണ നിവത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവർ വിനിവൃത്തകാമന്മാര്ടഃ (സവവാ 

സനാനാശത്തിന്െറ ഫലം പറയുന്നു 1_ജിതസംഗദോഷാഃ_ സംഗഃഇന്ദ്രിയങ്ങറാക്കും മനസ്സി 

ന്നും വിഷയങ്ങളോടുള്ള സംസഗ്ലുംടു ആ സംഗംതന്നെ കാമസംകല്ലാടിദോഷങ്ങാംക്കു ഹേതുവാക 

യാല് ദോഷമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ധ്യാനം ശ്രവണം ദശനം മുതലായതുകൊണ്ടു ചിത്തത്തിന്നും ഇ 

ന്രിഷങ്ങഥംക്കും വിഷയസംസശ്ശുമുണ്ടാകുമ്പോഠം കാമസംകല്ലാദിദോഷമുണ്ടാകുന്നു;ു അതിങ്കല്നിന്നു 

ഭോകുതൃഭോഗാദ്യധ്യഠസമുണ്ടാകുന്നു; അതില്നിന്നു പ്രവൃത്തി അതില്നിന്നു പ്രതൃശശനവിച്ച്ിത്തി; 

അതില്നിന്നു “ധ്യോയതോ വിഷയാന് പുംസഃ? എന്നു മുമ്വറയപ്പെട്ടപ്രകാരം പരമ്പരയായ അനേ 

കം അനത്ഥപ്രാഫ്ളിഃ അതിനാല് ആ വക അനത്ഥങ്ങള്ം യാതൊന്നമില്ലായിരിപ്പാ൯വേണ്ടി സംഗമാ 

കുന്ന ദോഷത്തെ ആര് ജയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവര് ജിതസംഗദോഷന്മാര്. സുഖദുഃഖസംജൈഞദ 

8 16608 48 വിമുക്താഃ-സുഖമെന്നും ദു3ഖമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ശീതോഷ്കണ്കുപ്രിയാപ്രിയശത്രമിത്രാ 

ദിദ്വന്ദ്വങ്ങളില്നി ന്നു മോചിച്ചിട്ടുളൂഭവര്_ ഗുണാതീതന്മര് എന്നത്ഥം. അമൃഡാട:ഞാ൯?, “എ 

ന്െറ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേദജ്ഞാനമില്ലാത്തവര്__അവിദ്യയെ നിശ്ശേഷം നിവത്തി പ്പിച്ചിട്ടുള്ളവ൪. 

അധ്യാത്മനിത്യന്മാരായി രിക്കുന്നു വെന്ന കാരണത്താല്തന്നെ നിമ്മാനമോഹന്മാരായും, അതുഹേതുവാ 

യിട്ടുതന്നെ വിനിവൃത്തകാമന്മാരായും, അതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ ജിതസംഗദോഷമ്മാരായും, അതു 

ഹേതുവായിട്ടുതന്നെ സുഖടൂഃഖങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളാല് വിമുക്തന്മാരായും, അതുഹേതുവാ 

യിട്ടുതന്നെ അമൂഡന്മാരായുമിരിക്കുന്ന ബ്രാമ്മണര്; അവ്ൃയയംടന്ാശരഹിതമായ, തല് പടംടയാതൊ 

ന്നാണ്” സവവേദാന്തപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്, യാതൊന്നിനെ പ്രാപിച്ചാലാണ് മുക്തന്മാർര തിരി 

യെ സംസാരത്തിലേക്കു വരാത്തത്", അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന നിത്ൃശ്രദ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവമായും സ 

ച്ിദാനന്ദൈകരസമായും അദ്വിതീയമായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെ; ഗച്ചുന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

ആ പദത്തെത്തന്നെ ഇനിയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു__ 

൬. ന തല് ഭാസയതേ സ്മൂയ്യോ ന ശശാംകോ ന പാവകഃ 

യല് ഗത്വാ ന നിവത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. 

@ ©= ആ പദത്തെ (സ്ഥാനത്തെ), സൂയുഃ-സ്ൃയ്യന്, ന ഭാസയതേടപ്രകാശിപ്പിക്കു 

ന്നില്ല. ശശാംകടടചന്ദ്രന്, നടപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. പാവക3ടഅഗ്നി, നടപ്രകാശിപ്പിക്കു 

ന്നില്ല. യല്--യാതൊരു സ്ഥാനത്തെ, ഗത്വാടപ്രാപിച്ചിട്ട്, ന നിവത്തന്തേട(യോഗികഠം) 

59 ऋ 



5*2 
൪൬൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

പിന്നേയും തിരിയെ വരുന്നില്പയോ, തല്-ആ സ്ഥാനം, മമ--എനന്െറം പരമം ധാമ: 
ത്തമമായ സ്വരൂപം (ആകുന്നു). 

६ १ 9) $) ളി റി ആ സ്ഥാനത്തെ तषि 7 ചന്ദ്രന്, അഗ്നി എന്നിചര് പ്രകാശിപ്പിക്കു 
ന്നില്പ. യാതൊരു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടി ഷോഗികറം പിന്നേയും തിരിയെ 
വരുന്നില്പയോ ആ സ്ഥാനം എനെറ ഉത്തമമായ സ്വരൂപമാകുന്നു. (ഈ &{द9 
കംകൊണ്ട് , സൂയ്യാദിപ്രകാശങ്ങറാക്ക് അപിഷയമായിരിക്കുന്നതിനാല് ആത്മാ 
വിന്ന്' ജഡത്വശിതോഷ്ക്ാദിദോഷപ്രസംഗം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു). 

(ശം. ഭാ) “തല്? എന്ന പദം ധാമ? എന്നതിനോടു യോജിപ്പിക്കുന്നു. 
07४९9 ४ സകലവസൃക്കളേയും കാശിപ്പിപ്പാനു ശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു ്ി ഷം” "8 2190288. # നതി 
വെങ്കിലും തേജോരൂപിയായിരിക്കുന്ന ആ പഭത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അ 
പ്രകാരംതന്നെ ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും (ആ പദത്തെ) പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. യാ 
തൊരു വൈഷ്ണ്ണുവപദത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടു തിരിയെ വരുന്നില്പയോ, യാതൊരു പദ ണ 

॥ 8) റി ൫ ൫] )) >) ത്തെ സ്മയ്യാദികഠം പ്രുകാശിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ, അത് വിഷ്ണുവായിരിക്കുന്ന എ 
നെറ പരമപദമാകുന്നു__ ഉ ത്തമസ്ഥാനമാകുന്നു. 

്ശ_സ] മഹാകാശം ഘടോപാധിനിമിത്തം ഘടാകാശമെന്തിങ്ങിനെ ഭിന്നമായി തോന്നുന്നു 
വെങ്കിലും ഘടനാശത്തിങ്കല് അതു സ്വരൂപചേണ മഹാകാശമായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതല്ലാതെ 
പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. (പിന്നേയം ഘടാകാശമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നതല്ല). അതു 
പോലെ ബ്രശ്മമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന ആത്മാ അവിദ്ദ്യോപാധികൊണ്ടു ഭിന്നമായി തോന്നുന്നുവെ 
ॐ €}० മുമ്പറഞ്ഞപ്രകാരം അവിട്ടാതല്കായ്യുവിനാശത്തിങ്കല് ജീവാത്മാ സ്വരൂപേണ ബ്രഹ്മമായി 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതല്ലാതെ പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് ആത്മാ കൂടസ്ഥനായിരി 
ക്കുന്നതിനാല് ആത്മാവിന്നു ക്രിയാശ്രയത്വം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതുഹേതുവായിട്ടു സമൃശ്ശനം 
കൊണ്ടും ബ്രദ്മനിഷ്ടകൊണ്ടും അവിദ്യാദിപിനാശംഹേതുവായിട്ട്' ഉപാധിലയത്തിങ്കല് നിവ്വിശേഷ 
നിത്ൃയബ്രമ്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കറംക്കു പുനരാവൃത്തിയില്ല എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. 

ഇവിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു പുവപക്ഷം ജനിച്ചേഷ്ക്ാം. 

പോവുക എന്ന ക്രിയ വരുക എന്ന ക്രിയയില് അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും, ചേരുക എന്ന 
ക്രിയ പിരിയുക എന്ന ക്രിയയില് അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും, ഉള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. എന്നുവെ 
ച്ചാല്, ഒരുവന് പോകണമെങ്കില് അവന് വരുകയും വേണം. ഒന്നു മറെറാന്നിനോടു ചേരണമെ 
ॐ 10 അത്” അതില്നിന്നു പിരിയുകയുംവേണം. ഇങ്ങിനെ പോവുക വരുക, ചേരുക പിരിയുക 
എന്ന ക്രിയകറം അന്വ്യോന്യയം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി ലോകപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. 
അങ്ങിനെയിരിക്കെ “യല് ഗത്വാ ന നിവത്തന്തേ-ആ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടള്ളവര് തിരിയെ വരു. 
ന്നില്ല? (പുനരാവൃത്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല) എന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം? 

സമാധാനം അതിന്നുള്ള കാരണം പറയാം. കേട്ടാലും__ 

4 © ൭. മമൈവാംശോ ജീപലോകേ श) 012@)8 സനാതനഃ 
‡ റൂ <) റി १ ध) മനഃഷഷ്ഠാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കഷതി. 

മമ ഏവ അംശം$1--എനെറ അംശം തന്നെയായും, സനാതനഃടഅനാദിയായ്ും. 
1 1014 
[५०-¶१४] 1 നിവിശേഷമായും ചിഭേകരസമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്െറ അംശംപോലെയിരിക്കുന്ന 

അംശം__അവിദ്യാല് കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഭാഗം എന്നത്ഥം. ജീവലോകേചസംസാര. 
ത്തില് അല്ലെങ്കില് ജീവനാല് (ലോക്യതേട) അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് ജീവലോകം. 
ക്ഷേത്രം--അതില്. 



എ 

൧൫0൦ അധ്യായം ൪൬൩. 

(0७230 സംസാരിത്വേന പ്രസിഭ്ധനായും!, ജീവഭ്ൂതഃ1-(അവിട്ടുകൊണ്ട്) ജീവഭൂതനായുമി 
രിക്കുന്ന ഈ ആത്മാ, പ്രകൃതിസ്ഥാനിടപ്രകൃതിയില് (ലീനതയാ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, 2028०१1 
०0१) = 2019 ആറാമതായിട്ടുള്ള, ഇന്ദ്രിയാണിടഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ജീവലോകേ ७०) 00० 

സാരത്തില് ഉപഭോഗാത്ഥമായി ആകഷിക്കുന്നു. 

എരെറ അംശംതന്നെയായും അനാദിയായും (അപിദ്യകൊണ്ട് ) ജിവ 
ഭൂതനായുമിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാ പ്രകൃതിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന (പ്രകൃതിയിലട 
ങ്ങജിയിരിക്കുന്നു) ഇസ്ര്രീയങ്ങളേയും ആറാമത്തെ ഇ്രരിയം ആയ മനസ്സിനേയും, 

സംസാരത്തില് ഭോഗമനുഭവിക്കുന്നതിന്നായി., ആകഷിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സംസാരത്തില് ഭോക്താവെന്നും കത്താവെന്നും പ്രസിദ്ധനാ 
യിരിക്കുന്ന സനാതനനായ ജീപ൯ പരമാത്മാവായും നാരായണനായ്യമിരിക്കുനന 

൨൫൯൨ അംശം (ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കില് അവയവം) തന്നെയാകുന്നു. അത് 

എന്നില്നിന്നു ഭിന്നമല്ല. അത്” ജലത്തില് കാണുന്ന സ്ലയുപ്രതിബിംബം 

പോലെയാകുന്നു; ആ പ്രതിബിംബം സാക്ഷാല് तु 600 അംശമാകുന്നു; (ഉ. 

പാധിഭൂതമായിരിക്കുന്ന) ജലത്തെ നീക്കിയാല് സ്തയ്യാംശമായിരിക്കുന്ന പ്രതി 

ബിംബം സുൂയ്യനെത്തന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിവത്തിക്കുന്നില്ല; (0४ 
പമായിത്തന്നെ സ്ഥിതീിചെയ്യുന്നുഖെന്നത്ഥം). അതുപോലെതന്നെ ജീവാത്മാ 

പരമാത്മാവോടുകൂടി ചേന്നതിനെറശേഷം നീവത്തിക്കുന്നില്ല__സ്വരൂപേണ 
പരമാത്മാവായിത്തന്നെ സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നതല്ലാതെ പൃനരാവൃത്തിയെ പ്രാപി 

ക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കില് വേറൊരുദാഹരണം പരയാം__ഘടാദ്ദുപാധിയാല് പ 

രിച്ഛിന്നമായിരിക്കുന്ന ഫഘടാദ്യയാകാശം മഹാകാശത്തിനെറ അംശം മാത്രമാകുന്നു. 

ഫടാദ്യുപാധിയെ നശിപ്പിച്ചാല് ഫടാദ്യാകാശം മഹാകാശത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട 

പിന്നെ നിവത്തിക്കുന്നില്ല; (ആകാശാത്മനാ സ്ഥിത്ിഒ ചയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം). 

അതിനാല് യല് ഗത്വാ ന നിവത്തന്തേ-യാതൊരു സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട 

പിന്നെ അവര് തിരിയെ വരുന്നില്പയോ? എന്നു പറഞ്ഞതു ശരിതനൊയാകുന്നു. 

० च 1०1584० ~ _ അവയവരഹിതനായ പരമാത്മാവിന്ന്, എങ്ങിനെയാ 

ണ് ഏകദേശമായ അംശം (അവയവം) ഉണ്ടാകുന്നത്? @2016201) ९296) 9719072 

വരികില് (അവയവത്തോടുകൂടിയതാണെന്നു വരികില്) അവയവപിഭാഗംകൊ 

ണ്ട്” അതു നശിക്കത്തക്കതായി ഭവിക്കുന്നു. 

സമാധാനം_ഇവിടെ അങ്ങിനെ ഒരു: ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് 

അവിദ്ദയകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുളള ഉപാധിയാല് പരിച്ഛിന്നമായിരിക്കുന്ന ഏകദേശാം 

८०० ഒരംശമെന്നപോലെ കള്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകമാത്രമാകുന്നു. ഈ അത്ഥ 
ത്തെ ക്ഷേത്രാഭ്ധ്യായത്തില് വിസ്കരി ച്ചുകാണി ചചിട്ടമുണ്ട്. 

എനെറ അംശമായി കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടളള ആ ജീപന് എങ്ങിനെയാണ് 

സംസരിക്കുന്നത് എന്നും. എങ്ങിനെയാണ് ഉല്ക്രമിക്കുന്നതെന്നും (എങ്ങി 
കി नन 00. ത്തല । 

[ശ..സ] 1 ക്ഷേത്രത്തില് നാമരരൂപകല്ലനയ്മ്യായിക്കൊണ്ടു ക്ഷേതൃരജ്ഞതയെ വ്രാപിച്ചു' പ്രമാതാവായി 

ഭവിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വെന്നത്ഥം. 



5 
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നെയാണ് ജനനമരണത്തെ . പ്രാപിക്കുന്നത്” എന്നും), പറയുന്നു_പ്രകൃതി 

യില് സ്ഥിതിചെയുന്ന__ചെവിയുടെ ദ്വാരം മുതലായി അതാതിനെറ സ്ഥാന 

ത്തിരിക്കുന്ന__ശ്രോത്രാദിപഞ്ചജ്ഞാന്നേന്രിയങ്ങളേയും ആറാമത്തെ 2041९929 
त ४.) । 

യ 00121; 602९० ജിവാത്മാ (ഭോഗാത്ഥം) ആകഷിക്കുന്നു. 
[ശ_സ] ഇങ്ങിനെ സംസാരവൃക്ഷത്തിന്െറ സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞു വിരക്തനായും സദസ 

ദ്വിവേകിയായും മോക്ഷത്തെത്തന്നെ ഇച്ചിച്ചിട്ട സകലകമ്മങ്ങളേയും സന്യസിച്ചവനായുമിരിക്കുന്ന 

യതിക്ക്” സല്ഗുരുപ്രസാദം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടു ബ്രദമപ്രാഫ്തിയേയും അപുനരാവൃത്തി 

യേയും പ്രതിപാടിച്ചിട്ട്' ഇപ്പോഠം ശ്രവണാദിയെ ചെയ്യാതെയിരിക്കുന്ന യതിയുടെ അനാത്മാവിലു 

88 ആത്മത്വഭരമവിശേഷത്തിന്െറ നിപ്ൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മത്തിന്നുതന്നെയാണ് അവിദ്യോപാ 

ധിവശാല് ജീവത്വം എന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ജീവന്െറ ബ്രഹ്മാംശത്വത്തേയും ആത്മാവി 

ന്െറ ദേഹേന്ദ്രിയാദിവ്ൃതിരിക്തത്വത്തേയും അവിക്രിയത്വത്തേയും അസംസാരിത്വത്തേയും *മമൈ 

വ എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പ്രതിപാടിക്കുന്നു. 

എപ്പ്യോഠം? 

5) ~ 9 ९५ ശരീരം യദവാപ്ലോതി യച്ചാപ്യല്ക്രാമതിശ്വരഃ 

ഗഹിത്ചവൈതാനി സംയാതി പായുഗ്ഗന്ധാനിപാശയാല്. , 

ഈശ്വര$-ദേഹാദികഠംക്കു സ്വാമിയായ ജീവന്, ശരീരം-(കമ്മവശാല് മറെറാ 

രു) ശരീരത്തെ, യത് അവാപഫ്പോതി-എപ്പ്യോം പ്രാപിക്കുന്നുവോ, യല് ച അപി ഉല്ക്രാ 

മതിടയാതൊരു ശരീരത്തില്നിന്ന് എപ്പ്പോഠം വേവിട്ടുപോകുന്നുവോ, (തദാ പൂവസ്ക്ാല് 

८०९1९02} = 9266. {००० ആ ശരീരത്തില്നിന്ന്, ആശയാല്-വാസനകഠം(സുഗന്ധങ്ങഠം) 

ക്കിരിപ്പിടമായ പുഷ്ടത്തില്നിന്ന് , വായുഃടവായു, ഗന്ധാന് ഇവടവാസനകളെ എന്നപോ 

ലെ, ഏതാനിടഇവയെ (ദേഹേന്ദ്രിയാടികളെ), ഗൃഹിത്വാടഗ്രഹ്റിച്ചുകൊണ്ട്, സംയാതി 

തച്ഛൂരീരാന്തരത്തെ സമ്ൃക്കാകുംവണ്ണം പ്രാപിക്കുന്നു. | 
5) >) ;} 5) ५ | ५ 

22 (11९62 ०88 സ്വാമിയായിരിക്കുന്ന ध] 019 (കമ്മവശാതാ മറെറാരു] 

ശരീരത്തെ എപ്പോഠം  പ്രാപിക്കുന്നുപോ, യാതൊരു ശരീരത്തില്നിന്ന് എ 
ट പ, ् (६3 ह ८) & 2 2 ^ | 4 ഴി 2 പ്രോഠം ७०1९) 6०1०७,072८ 0499 അപ്പയോഠം, വാസനകറഠാക്കിരിപ്പിടമായ പൃഷ്ടുങ്ങ 

ല്നിന്നു കാററ് വാസനകളെ എന്നപോലെ. ആ ശരീരത്തില്നിന്നു ജിപ൯ 
[രു क ‡) 9] 9 ८ 

ദേഹേന്ദ്രിയാദികളെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു തച്ഛുരിരാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
द (¬ 3] 

(ശം_ഭാ) എപ്പോഴാണ് (ഈശ്വരഃ) ദേഹാദിസംഘാതത്തിന്ന് ഈ 

ശ്വരനായിരിക്കുന്ന ജിപ൯ (ഉ ല്ക്രാമതിം) ദേഹത്തെ വിട്ടപിരിയുന്നത് (അ 
9) ॥ ५1] 

&8-1900 (92917 ഇന്ര്രിയങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും തങ്കലേയ്ക്കാകഷിക്കുന്നു. (ഇ 

ങ്ങിനെ, ഈ ശ്രോകത്തിനെറ ദ്വീതിയപാദമാണ് അത്ഥവശാല് പ്രാഥമ്യേന 
റൂ 5) റി ം 

സംബന്ധിക്കുന്നത്.) ശരീരം യല് അവാപ്ലോതി-എപ്പ്യോഴാണ് ജീന് മുന്വേ 

ത്തേ ദേഹത്തെ വിട്ടു ദേഹാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ; അപ്പ്യോഠം, ഗഹിത്വാ.... 
3) )) ८ 

ആശയാല്.വായു പുഷ്ട്രാദിയിതല്നീന്നു ഗന്ധത്തെ എന്നപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങ 
9) 5) 

9 സ്പ ക പോകുന്നു. ളേയും മനസ്സിനേയും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു 

[८०-0 | ഈശ്വരദടദേഹേന്ദ്രിയാടികളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു ഹേതുവാകയാല് തത്വാമിയായിരി 

ക്കന്ന ജീവന്. യല് ച ഉല്ക്രാമതിംഇപ്പ്യോഠം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ എപ്പ്യോഠം പിട്ടപിരി 

യുന്നുവോ അപ്പോം അവന് മനസ്സിനേയും ०4234296} (ജ്ഞാന) ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും വാഗാദി (കമ്മ) 



൦൦ 
൧൫0൦ അധ്യ്യായം ൪൬൫ 

റി യി റി $) >] റി ॥ി ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും പ്രാണങ്ങളേയും തങ്കലേയ്ക്ക്കാകഷിക്കുന്നു__ പ്രാഫ്തവ്യമായിരിക്കുന്ന ശരിരത്തില് വ് 
॥ 1 # १ 

ഷയേദ്പഭോഗാത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. ശരീരം യല് कछ०¬1०९कृन०ग)=929 ശരീരം വിട്ട” അന്യ 
च { 

ശരിരത്തെ എപ്പ്യോഠം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അപ്പ്പോഠം;; വായുഃ ആശയാല് ഗന്ധാന് ഇവടവായു ०49 

സ്ഥാനത്തില്നിന്നു കുസുമാവയവങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന ഗന്ധങ്ങളെ എന്നപോലെ; 

ഏതാനി ഗൃഹീത്വാടമനസ്റസ്റിനേയും പ്രാണങ്ങളേയും രണ്ടു ജാതി ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഗ്രഹിച്ചു; സംയാ 

തിംശരീരാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

എന്നാല് അവ (മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം മുതലായവ) എവയാകുന്നു? 

൯. ശ്രോത്രം ചക്ഷുഃ സ്പൂശനം ച രസനം ഘ്വയാണമേവ ച 

അധിഷ്ഠായ മൌശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. 

അയം--ഈ ജീവന്, ശ്രോത്രംടശ്രോത്തേന്രിയത്തേയും, ചക്ഷുഃടചക്ഷുരിന്ദ്രിയത്തേ 

९४०, സ്പൃശനം ചടത്വഗിന്രിയത്തേയും, രസനംടരസനേന്ദ്രിയത്തേയും, ഘ്രാണം ഏവ ചട 
റി റി )] 1] ^9 ¶ 0 

ഘ്രാണേന്ദ്രിയത്തേയും, മനഃ ചടമനസ്സിനേയും, അധിഷ്ണായ-ആശ്രയിച്ചിട്ട', വിഷയാന്ട 
1] 

ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ, ഉപസേവതേ- അനുഭവിക്കുന്നു. 

ഈ ജിവ൯., ചെവി കണ്ണ്ണ് ത്വക്ക് നാവ് മൂക്ക് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
റു 6] (2 2 ബാഹ്ഹ്േന്്രിയങ്ങളേയും അന്തഃകരണമാകുന്ന മനസ്സിനേയും ആശ്രയിച്ച്” ശബ്ദ 

ദിചിഷിയങ്ങളെ അനുഭപിക്കുന്നു. (എന്നുഖെച്ചാല്, ഇന്്രിയങ്ങറം കൂടാതെ ജീ 

വന് വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല. കമ്മാനുഗുണമായ വിഷയാനുഭവത്തി 

ന്നു തന്നെയാണ് ദേഹമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്” . ആ പിീഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന 
ളി ടം, ു @ റ] 01 9] 2 തിന്നു വേണ്ടിയാണ് श) 0100 ഇന്ദ്രീയങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു 

, പോകുന്നു വെന്നും പറഞ്ഞത) 

(ശം_ഭാ) ദേഹസ്ഥനായ £ 10170 (ആറാമത്തെ 9०0) ९22९४) മനസ്സി 

നെ പ്രത്യേകം എല്ലാ ഇന്ധ്രിയങ്ങളോടു കൂടി യോജിപ്പിച്ച് > അവയ്യ്േപ്പാമധിഷ്ടാ 

നമായിരുന്നുകൊണ്ടു വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. 
[ശ_സ] ९2 41९ ०6 15०68. ഗ്രഹിച്ച് ശരിരാന്തരത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട് എന്തംണ് (ജീവന്) ചെ 

एष त തെന്നു പറയുന്നു__ശ്രോത്രമിതി. ~ 

ഏവ ചംഅപി ചടകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുംകൂടി എന്നത്ഥം. മനഃ ചംമനസ്സും *ച?കാരം കൊണ്ടു" 

ബുദ്ധിയും അഹംകാരവും എന്നുകൂടി അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അധികഷ്ണായം:സ്വീകരിച്ചു', ഭോഗ 

സാധനങ്ങളാക്കിത്ത് ത്ത് ക്ഷേത്രജ്ഞനായും ആത്മാവായുമിരിക്കുന്ന ഈ ജീവന് ശരീരത്തില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യ കൊണ്ട്”, വിഷയാന് ഉപസേവതേട ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

ഈ ९६२००००), “ശരീരം യദവാപ്പലോതി യച്ചാപ്യൂല്ക്രാമതി? എന്നിങ്ങിനെ ശരീരത്തില് 

നിന്നുള്ള ഉല്ക്രമണത്തേയും തല്സംക്രമണത്തേയും പ്രതിപാദിച്ചതുകൊണ്ട് ആത്മാവായി രിക്കുന്ന 

ജീവന് സൂക്ഷ്മൃശരീരവിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്നുവെന്നും, ഹേയോപാടേയ്യത്വംഹേതുവായിട്ട്' (സ്വീകരിക്കു 

ക.യും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട') സ്്തലത്തില്നിന്നു ഭിന്നമാണെന്നും., പ്രതിപാടിക്ക 

പ്പെട്ട. “മനദഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി കഷതിം ഗൃഹീത്വാ യാതി? എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്? ഗ്രാഹ്യഗ്രാഹ 
കങ്ങളൂടെ (ഗരഹിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തരവിനേറയും ഗഹിക്കുന്നപന്േറയും) ഭേദം പ്രത്യക്ഷമാകയാല് ആ 

ത്മാവായിരിക്കുന്ന ജീവന് ബുദ്ധിമാത്രോപാധിയോടുകൂടിയവനാണെന്നും., ഇന്രിയങ്ങളില്നിന്നും മ 

നസ്സില്നിന്നും ഭിന്നമാണെന്നും പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടു. “ശ്രോത്രം ०1०99१8? എന്നിങ്ങിനെ ശ്രോത്രാദീ 

ന്രിയങ്ങളേയും ബുദ്ധിയേയും മനസ്സിനേയും അധിഷ്ണാനമാക്കി (5ഉപാദായ) വിഷയങ്ങളെ അനുഭ 

വിക്കുന്നു വെന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവന്ന് ഉപാദേയങ്ങളായിട്ടുള്ളവയില്നിന്നും അ 

നുഭവപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളില്നിന്നും ഭിന്നത്വം പ്രതൃയക്ഷമാകയാല് ആത്മാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്നിന്നും 



2 01007) ശ്രീമതഭഗവല്ഗിത 

വിഷയങ്ങളില്നിന്നും മനസ്സില്നിന്നും ബുദ്ധിയില് നിന്നും ഭോഗത്തിന്നാശ്ര യമായിരിക്കുന്ന ദേഹ 
റി ;) क ലി © റ] റി] € ത്തില്നിന്നും വൃതിരിക്തനാണ്' എന്നു നല്ലവണ്ണം പ്രതിപാടിക്കുപ്പെട്ടു. ഈ ശ്ലോകംകൊണ്ടു “ച 

५०१००९४ സാക്ഷീ വാചഃ സാക്ഷീ മനസഃ സാക്ഷീ ബുഭ്ധേഃ സാക്ഷി പ്രാണസ്പയ സാക്ഷി തമസഃ സാ 
റി 

ക്ഷി സവസ്പയ സാക്ഷി തതോ വിക്രിയദ? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവിന്െറ ശ്രുതിപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന 
സ ¶ സ [] 2 ഉ |] {) 4 റി {] വ൮ൃസാക്ഷിത്വംതന്നെയാണ് അവിക്രിയത്വവുമെന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

൧൧0. ഉതല്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭൂഞ്ങമായം വാ ഗുണാന്വിതം 

വിമൂഡ്ഥാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. 

ഉല്ക്രാമന്തം-ഒരു ദേഹത്തെ വിട്ട മറെറാരു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവനും, സ്ഥി 

തം-ആ ദേഹത്തില്തന്നെയിരിക്കുന്നവനും, ഉഞ്ജാനം വാ-വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവ 

നും. ഗുണാന്വിതം വാ അപിടഇന്ദ്രിയങ്ങളോട കൂടിയിരിക്കുന്നവനുമായ ജീവനെ, വിമൂഡ്ഥാഃ 

അജ്ഞാനികഠം, ന അനുപശ്യന്തിടകാണുന്നില്ല. ജ്ഞാനചക്ഷൃഷഃടജ്ഞാനമാകുന്ന കണ്ണൂ 

കളോടുക്ൂടിയ വിവേകികാം, പശ്യന്തിടകാണുന്നു. 

ഒരു ദേഹത്തെ വിട്ട മറെറാരു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവനും, ആ ദേ 

ഹത്തില്തന്നെ സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നവനും, വിഷയങ്ങളെ. അനുഭവിക്കുന്നവനും, 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നപനുമായ ജീപനെ അജ്ഞാനികറം കാണുന്നില്ല. 

എന്നാല് വിചേകികറഠം കാണുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ജീപാത്മാ ആദ്യം സ്വികരിച്ചിട്ടുള്ള ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കു 
# 9) 

മ്വോളാകട്ടെ., ദേഹത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോളാകട്ടെ, സുഖദുഃഖമോഹങ്ങളാ 
5} 

യ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ശബ്ദാദിപീഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുമ്ചോളാക 
5) ട്ടെ 0५७०००९ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല. ദുഷ്ടാദുഷ്ടങ്ങളായ വിഷയഭോഗങ്ങ 

[ )) ५1} കാല് ബലമായി ആകഷിക്കപ്പെട്ട ചിത്തത്തോടുകൂടിയവരും അനേകവിധ 
५) 1) ) 

ത്തില് മൂഡ്ധതയെ പ്രാപിച്ചുവരുമായവര് ജീവാത്മാവിനെ, ഇപ്രകാരം അവരു 
वि ൫] 5) 

ടെ ദുഷ്ടിക്ക് അത്യന്തം ഗോചരമായി ഭവിച്ചാലും കാണുന്നില്ല, അഹോ ക 

ഷ്യം!__എന്നിങ്ങിനെ ഭഗവാന് കരുണയെ സ്ധൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് പ്രമാ 

ണജഠനിതമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന ച ०१29 ०१९ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. എ 

ന്തെന്നാല് അവര് വിവേകജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരാകുന്നു. 
യശ._സ] ഇങ്ങിനെ ദേഹേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധ്യാടികളില്നിന്നു ഭിന്നനായും അവിക്രിയനായും 

അകത്തറവായും അഭോക്താവായുമ।രിക്കന്ന ആത്മാവിനെ മഹാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന ബ്രദ്മവിത്തു 

ക്കഠം സവ്വസാക്ഷിത്വേന സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനായി കാണുന്നുവെന്നും, അബ്രാമവിത്തുക്കളായ മൂഡ 

ന്മാർ അപ്രകാരം കാണുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നു ഉല്ക്രാമന്തമിതി. 

ആഭ്യൃത്തെ “വാ? ശബ്ദൂത്തിന്ന് ഇവടപോലെ ഏന്നത്ഥമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിന്ന്' “അപി? 

എന്നത്ഥമാകുന്നു. ഉല്ക്രാമന്തംടഉപാധി (ദേഹം) ഭിക്ഷാദികായ്യുമുദ്ദേശിച്ചു പോകുമ്പോഠം “ധ്യായ 

തീവ ലേലായതിവ് എന്ന ന്യായപ്രകാരം താനും (ആത്മാവും) പോകുന്നപോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പ 

കാരംതന്നെ (ഉപാധി) സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോരം (ആത്മാവും) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപോലെയുംം ഭജിക്കു 

മ്പോഠം ഭൂജിക്കന്നപോലെയും, സത്ത്വാദിഗുണവികാരങ്ങളായ സുഖദുഃഖകാമക്രോധമോഹഭയാദിക 

ളോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോഠം താനും (ആത്മാവും) ഗുണാന്വിതനെന്നപോലെയും, തോന്നുന്നു. എ 

ന്നാല് സ്വഭാവേന നിഷ്ടുളങ്കനായും നിഷ് ക്രിയനായും നിപ്യികാരനായും നിവ്വികല്ലനായും ചിദേക 

രസനായും ആനന്ദഘനനായുമിരിക്കന്ന ആത്മാവിനെ ശുദ്ധാത്മാക്കളായ യതികം അവിക്രവയനാ 

യിട്ടതന്നെ കാണുന്നു. ആഹാരാദിസവ്വകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് സവ്വദാ തങ്ങളുടെ ആത്മാ 
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വിനെ നിഷ്ടുളനായി ട്ടും നിഷ് ക്രിയനായിട്ടം നിത്യനായിട്ടും ശുഭ്ധനായിട്ടും സല്വോപാധിവിനിമ്മുക്ത 

നായിട്ടും പരിപൂണ്ണനായിട്ടുംതന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നത്ഥം. വിമൂഡ്ധാഭ ന അനുപശ്യന്തിട്ദ 
{] रो 5) {] റി] < ഷ്ലാദ്ൂഷ്ഠവിഷയാശയാല് വശീകരിക്കപ്പെട്ട ചിത്തത്തോടുകൂടിയവരും ബഹിമ്മുഖന്മാരുമായ മൂഡ 

ന്മാര്, സദസദ്വിവേകം വൈരാഗ്യം സസ്പ്യാസം ശമം ദമം ഇത്യാദി സാധനസ്പത്തികൊണ്ടും തീവ്ര 
५ റി] റി {| 

മോക്ഷേച്ഛു കൊണ്ടും സല്ഗുരുകടാക്ഷം 6045906० സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്നതായ വിശേഷജ്ഞാനമില്ലായ്ക്ക 

യാല്, “ഇതെല്ലാം ഞാനാകുന്നു? എന്ന വാക്യാത്ഥത്തിന്നനുരൂപനായ ആത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല. 

നിച്ച്” “ഞാന് കത് 1) ] {] റി )) നേരെ മറിച്ച് :ഞാന് കത്താ, ഭോക്താ, സുഖി ദുദഖി, ഞാന് ०0@ 000९9}, ഞാന് മരിക്കുന്നു, എന് 

ക്കിതു നഷ്ടമായി? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവിനെ സംസാരിയായിട്ട കാണുന്നുവെന്നത്ഥം. 

എന്നാല് ०2411612 _ - 

൧൧. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്ക്യവസ്ഥിതം 

യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസംഃ. 

യതന്തഃടധ്യാനാദികളെക്കൊണ്ടു യത്നംചെയ്യുന്ന, യോഗിനഃ = -91= (21161) യോഗി 

കഠം, ആത്മനിടദേഹത്തില്, അവസ്ഥിതംടസ്ഥിതിചെയ്യുന്നം ഏനം-ഈ ആത്മാവിനെ, 

പശ്യയന്തിട(വേര്തിരിച്ച്') കാണുന്നു. യതന്തഃ അപിടശാസ്ത്രാഭ്യാസാദികളെക്കൊണ്ടു പ്രയ 

ത്നം ചെയ്യുന്നവരായാലും, അക്ടതാത്മാനഃകവിശുഭ്ധചിത്തന്മാരല്പാത്തം അചേതസഃ-മന്ദമ 

തികാഠം, ഏനം--:ഈ ആത്മാവിനെ, ന പശ്യുന്തിടകാണുന്നില്ല. 

ധ്യാനാദികളെക്കൊണ്ടു യത്തംചെയ്യുന്ന ചില യോഗികറം ദേഹത്തില് 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ തആആത്മാവിനെ പേര്തിരിച്ചു കാണുന്നു. എന്നാല് ശാ 

(സ്്രാഭ്യാസാദികളെ ക്കൊണ്ടു യത്നം ചെയ്യുന്നവരായാലും മന്ദമതികളായിട്ടുള്ളവര് 

ഈ ആത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) (ശ്രവപണമനനാദിരൂപമായ) പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും സമാ 

ഹിത.ചിത്തന്മാരുമായവര് ഈ ആത്മാവിനെ “ഇതു ഞാന് തന്നെയാണ്? എ 

ന്നിങ്ങിനെ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയില്തന്നെ സ്ഥിതിഒ ചയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. എ 

ന്നാല് (ആത്മദശനത്തിന്നായിട്ട് ) ശാസ്ര്രാദിപ്രമാണങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടു പ്രയത്നം 
ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അകൃതാത്മാക്കളും അവിപേകികളുമായിട്ടള്ളവര്__ത 

പഡ്സുകൊണ്ടും ഇന്ര്രിയജയംകൊണ്ടും ചിത്തത്തെ സംസ്തരിക്കാത്തവരും, ദുശ്ചരി 

തത്തില്നിന്നു നിവത്തിക്കാത്തവരും ഭപ്പത്തെ ശമിപ്പ്ിക്കാത്തവരുമായിട്ടുള്ളവര് 

__പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരായാലും ഈ ആത്മാവിനെ കാണുനില്ല. 
© 

അഗ്നി, ആദിത്യന് ഇവയുടെ തേജസ്സു സകലത്തേയും പ്രകാശിപ്പ്ിക്കുന്നതാണെങ്കിലും യാ 

തൊരു പടത്തെ (പരമാത്മാവിനെ) പ്രകാശ് പ്പിക്കുന്നില്ലയോം യാതൊരു പദത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട മുമു 

ക്ഷയ ക്കം സംസാരത്തിലേയ്മ് തിരിയെ വരുന്നില്ലയോ, മഹാകാശത്തിന്െറ അംശമായ ഫടാകാശാദി 

പോലെ ഉപാധിഭേദങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ഭിന്നങ്ങളായി കല്ലിക്കപ്പെട്ട ജീവങ്ങഠം യാതൊരു പദ 

ത്തിന്െറ അംശങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ, ആ പദം__പരമാത്മാ_.ആണ് സകലത്തിന്നും ആത്മാവാ 

९४०, സകലവ്യവഹ്വരത്തിന്നാസ്റ്റദമായുമിരിക്കുന്നത്' എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന് ഇ 

നിയത്തെ നാലു ശ്രോകങ്ങെളു ക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്െറ വിഭൂതിയുടെ സംക്ഷേപം പറയുന്നു__ 

൧൨. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗല് ഭാസയതേഖിലം 

९ 21020001 യച്ചാഗ്നൌ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. 

ആദിതൃഗതംടസൂയ്യനിലിരിക്കുന്നം യല് തേജഃ-യാതൊരു തേജസ്സും, ചന്ദ്രമസി-: 

ചന്ദ്രനിലിരിക്കുന്ന, യല്ം-യാതൊരു തേഃസ്സും, അഗ്നൌ ച-രഗ്നിയിലിരിക്കുന്ന, യല്--യാ 



> 52 | ने 
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തൊരു തേജസ്സും, അഖിലം ജഗല്--:സകലജഗത്തിനേയും, ഭാസയതേപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു 

വോ, തല് തേജഃ$-ആ തേജസ്റ്റാസകലം, മാമകംഎനേറത' (ആണെന്ന് ), വിദ്ധിടഅറി 

ഞ്ഞാലും. 

സുയ്യനിലും ചന്ദ്രനിലും അഗ്നിയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന (അനേക്പ്രുകാര 

മായിരിക്കുന്ന) യാതൊരു തേജസ്സാണ് ജഗത്താസകലത്തേയും പ്രകാശിപ്പിക്കു 

ന്നത് ആ തേജസ്സ്റാസകലം എന്േറതാണെന്നറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) ആദിതൃഗതം- ആദിത്യനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന; യല് തേ 

ജഃയാതൊരു ദീപ്പി__പ്രകാശം അഖിലം ജഗല് ഭാസയതേംസമസ്തജഗത്തി 

നേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോഃ യല്. ०1020 01) യല് ച അനഗ്നൌം.ചന്ദ്രനിലും 

അഗ്നിയിലും യാതൊരു തേജസ്സ്ാണ്ുള്ളത് തല് തേജഃ മാമകം വിദ്ധി അതെ 

ല്യാം വിഷ്ണുവായിരിക്കുന്ന എന്റെറ ജ്യോതിസ്റസ്റാണെന്നറിഞ്ഞാലും. അല്ലെങ്കില്, 

തേജഃ എനാതിന്ന് ചൈതന്യാത്മകമായ ജ്യോതിസ്സ് എന്നത്ഥം. 

പു്യപക്ഷം__ചൈതന്പ്യാത്മകമായ ജ്യോതിസ്സ് സ്ഥാവരങ്ങളിലും 

ജംഗമങ്ങജിലും സമമായിരിക്കുന്വോം പിന്നെ :സ്മയ്യനില് ഇരിക്കുന്ന യാതൊ 

രു തേജസ്സ് എന്നിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തിനാണ് ? 

സമാധാനം__ അതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് സത്ത്വമധിക 
മുള്ളേടത്തു ജ്യോതിസ്സ്റുമധികമുണ്ടാകുന്നതാകുന്ു. ആരദിത്യാദികളില് സത്ത്വം അ 

തുന്തം പ്രകാശിക്കുകയും ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല് ജ്യോതിസ്സ് 

അവിടെ അധികം സ്തറഷ്ടമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്” സ്യ്യാദിക 
ഒഓില് എന്നു വിശേഷി ച്ചു പറഞ്ഞ ത്. അതല്ലാതെ അത് (തേജസ്സ്) സ്മൂയ്യാ 

ദികളില് മാത്രമേ 288 എന്നല്ല. ഇതിന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പായാം ഒരുവ 

നെറ മുഖം ഒരു മരക്കലം .പയമരു മുതലായവയില്, പ്രതിബിംബിക്കുന്നില്ല. ആ 

മുഖംതന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയില്, അതിന്െറ സ്വച്ഛുതയുടെ അവസ്ഥപോലെം 

താരതമ്യമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. 

അത്രയുമല്പ__ 

൧൩. ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമൃയഹമോജസാ 

०125400) ചൌഷധിഃ സവാഃ സോമോ ഭൂത്വാ @0100@ो2 88. 

അഹംടഞാ൯, ഓജസാ-ബലംകൊണ്ട്”, ഗാംടഭൂമിയെ, ആവിശ്യ ചടപ്പവേ 

ശിച്ച (അധിഷ്ണാനമാക്കീട്ട്), ഭൂതാനിടചരാചരങ്ങളായ സകലഭൂതങ്ങളേയും, ധാരയാമിട: 

ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രസാത്മകഃ-രസസ്വരൂപനായ (രസമയനായ]), സോമ? ഭൂത്വാ 

ചന്ദ്രന് ആയിട്ട', സവാഃ ഓഷധിഃ-('വീഫ്യാടി) സകലഭാഷധിവഗ്ഗുങ്ങളേയും, ० 39422) ചടം: 

ഞാന് നല്ലവണ്ണം വദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ബലംകൊണ്ടു ഭൂമിയെ പ്രവേശിച്ച് ചരാചരങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളെ 

ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രസസ്വരൂപനായ ചന്ദ്രനായീട്ട' വ്രിഫ്യാദിസകല 

ഓഷധിവഗ്ഗങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം വദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
റി റി ി ७) 

# [ശ... സ] അപരിമിതമായാശക്തിബലംകൊണ്ട'. 
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(ശം_ഭാ) ഓജസാംബലംകൊണ്ട് _കാമരാഗവജ്ജിതമായും ഐശ്വര 

മായും യാതൊരു ശക്തിയാണുള്ളത്”, യാതൊരു ശക്തിയാണ് ജഗത്തിനെ (06; 

ക്ുന്നതിന്നുലേണ്ടി പൃൂഥിവിയെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, യാതൊരു ശക്തികൊ 

ണ്ടാണ് അത്യന്തം ഘനത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭൂമി കിഴ്നോട്ടി പീഴാതേയും ഛി 

ന്നഭിന്നമായി പോകാതേയുമിരിക്കുന്നത്, ആ ശക്തികൊണ്ട്” എന്നത്ഥം. ഇ 

തിന്നു പ്രമാണമായി ശ്രുതിവാക്യം__:യേന ७0९] ०९८0 പൂഥിപി ച ദൂഡാ-യാ 

തൊന്നു കൊണ്ടാണ് ഉഗ്രമായിരിക്കുന്ന ദ്യോവിനേയും പൃഥിവിയേയുമുറപ്പിച്ചു 

നിത്തിയിരിക്കുന്നത്?, “സ ഭാധാര പൃഥിപീം_ അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ ०००0९) ധ 

രിച്ചു? (തൈത്തിരിയസംഹിത. ൪. ൧. ൮). അതിനാല് ഞാന് ഭൂമിയെ പ്രവേ 

ശിച്ച ചരാചരങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളെ ധരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ. 

അതിന്നും പുറമെ. ഞാന് സവ്യൃരസാത്മകനായ ചന്ദ്രനായി ഭവിച്ചു നെല്ല് യ 

വം മുതലായ (ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന) സകലഖഓാഷധികളേയും പൃഷ്ടിവരുത്തുകയും ര 

സസ്വാദുമതികളാക്കിത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാല് ചന്ദ്രന് രസസ്വ 

ഭാവയാകുന്നു _സവരസങ്ങളുടേയുമാകാരമാകുന്നു. ആ ചന്ദ്രന് സവഖഓഷധിക 

ളേയും സ്വാത്മരസാനുപ്രവേശംകൊണ്ടു പുഷ്ട്രീവരുത്തുന്നു. 
അതിന്നുംപുറമെ__ ॥ 

൧൪. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ 

പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുവിധം. 

അഹംഞാന്, പ്രാണിനാംടപ്രാണികളുടെ, ദേഹംടദേഹത്തെ, ആശ്രിതഃ-ആ 

ശ്രയിച്ചിട്ട് (പ്രവേശിച്ചിട്ട്), വൈശ്വാനര$ടജഠരാഗ്നി, ഭൂത്വാടആയിട്ട്, പ്രാണാപാന 

സമായുക്തഃട(അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന) പ്രാണാപാനവായുക്കളോടുകൂടിയവനായി, ച്ചതു 

വിധംഭനാലുവിധമായ, അന്നംട(പ്രാണികഠം ഭക്ഷിക്കുന്ന) അന്നത്തെ, പചാമിടപചി 

പ്പിക്കുന്നു. 

ഞാന് പ്രാണികളുടെ ദേഹത്തില് പ്രവേശിച്ച്” ജഠരാഗ്നിയായി ഭവിച്ചു 

പ്രാണാപാനവായുക്കളോടുകൂടിയവനായി അപര് ഭക്ഷിക്കുന്ന നാലുപിധം അനാ 

ത്തെ പചി പ്പിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) വൈശ്വാനരഃ-ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന അഗ്നി. ഇതിന്നു ശ്ര 

തി__അയമഗ്നിവൈശ്വാനരോ യോയമന്തഃപുരുഷേ യേനേദമന്നം പച്യതേ- 

പുരുഷന്െറ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ പചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ അഗി 

# (ശ്രി നാലുവിധമായ അന്നമെത്തെല്ലാമെന്നാല്__ 

൧ ഭക്ഷ്യം_പല്ലുകളെക്കൊണ്ടു കടിച്ചുതിന്നേണ്ടവ. (അപൃപംം കായം, കിഴങ്ങു മുതലായവ]. 

൨ ഭോജ ൦. കടിക്കാതെ കേവലം നാവുകൊണ്ടു നൊഴതഞ്ഞു മിഴുങ്ങേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണപദാത്ഥ 

69300. (പായസം മുതലായവ]. 

൩ ലേഹ്യം നാവിന്മേല്വെച്ച്' രസമനുഭവിച്ചു കുറേശ്ശയായി क्ली दुर ഇറക്കേണ്ടുന്നവ. 

(ശക്കര മുതലായവ]. 

൪ ചോഷ്ടയ൦_പല്ലുകളെക്കൊണ്ടു കടിച്ചുചവച്ച്' രസത്തെമാത്രമിറക്കേണ്ടുന്നവ. (©) 2. 

മുതലായവ). 

60 ൭: 
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വൈശ്വാനരനാകുന്നു? (ബ്ല. ഉ. ൫. ൯. ൧). ചതുവിധം അന്നം-ഭക്ഷ്യം, ഭോജ്യം 
ലേഹ്യം, ചോഷ്യയം എന്നി നാലു പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളെ. പൈ 
ശ്വാനരനായിരിക്കുന്ന അഗ്നി ഭോക്താവും സോമ൯ ഭോജ്യമായിരിക്കുന്ന അന്നു 
വുമാകുന്നുവെന്നിങ്ങിനെ അഗ്ധനിഷും സോമനുമാണ് സവ്ൃവുമെന്നറിഴുന്നപനെ 
അനാദോഷം ബാധിക്കുന്നില്ല. (ഭോക്താവിങ്കല് വൈശ്വാനരദൃഷ്ടീ,, ഭോജ്യത്തി 
ജംല് സോമദുഷ്ടി, ഇങ്ങിനെ ഭോക്ത്ൃയഭോജയരൂപമായിരിക്കുന്ന സകലജഗത്തും 
അഗ്നീഷോമാത്മനാ ഭക്തികാലത്തിങ്കല് ധ്യാനിക്കുന്ന ഭോക്താവിന്ന് അനകൃ 
തമായ ഭോഷമുണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നത്ഥം!. 

അത്രയുമല്ല__ 

൧൫. സവസ്ത്യ ച്ചാഹം ഹ്ലുടി സംനിപിഷ്ടോ 
മത്തഃ സ് മൂതിര്ജ്ഞാനമപോഹനം ച 
വേദൈശ്ച സവൈരഹമേവ വേദ്യോ 

വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. 

സവസ്മൂ) ച-സകലപ്രാണികളുടേയും, ഹൃദിംഹൃദയത്തില്, അഹംടഞാന്ം, സം. 
നിവിഷ്ടഃ--അന്തയ്യാമിരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. (അതഃ ച]ടഅതിനാല്, മത്തഃ (ഏവം 
എന്നില്നിന്നുതന്നെ, സ്മൃതിടട(പ്രാണികഠം മുമ്പനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവയെ സംബന്ധിച്ച) ഓ 
02 ९४०, ജ്ഞാനം-(വിഷയേന്ദ്രിയസംയോഗംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന) അറിവും, അപോഹനം ച: 
മറവിയും, (ഭവതി) ഉണ്ടാകുന്നു. സവൈഃ വേദൈഃ ചടസകലവേദങ്ങളാലും, = ७०18}8= 
(തത്തദ്ദേവതാരൂപേണ) അറിയപ്പെടേണ്ടവന്, അഹം ഏവടഞാ൯തന്നെ. വേദാന്തകൃല്- 
ഇഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ വേദാന്തസമ്പ്യദായത്തെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവും, വേദ 
വില് ചട:വേടാത്ഥത്തെ അറിയുന്നവനും, അഹം ഏവടഞാന്തന്നെ (ആകുന്നു). 

സകലപ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തില് ഞാ൯ അന്തയ്യാമിരൂപേണ 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനാല് പ്രാണികഠംക്കി ഓാമ്മഷും ജ്ഞാനവും മറവിയു 
മെന്നില്നിന്നുതന്നെയുണ്ടാകുന്നു. സകലവേദങ്ങളാലും തത്തദ്ദേവതാരൂപേ 
ണ അവിയപ്പെടേണ്ട ആം ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. ജ്ഞാനഭമായിരിക്കുന്ന ചേ 
ദാന്തസമ്പ്യദായത്തെ  പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നപനും വേദാത്ഥത്തെ അ റിയുന്നവനും 
ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) ഞാന് സകലപ്രാണികളുടേയുമാത്മാവായിട്ടി അവരുടെ ബു 
ദ്ധീയില് വാസംചെയ്യുന്നു. അതിനാല് ആത്മാവായിരിക്കുന്ന എന്നില്നിന്നു 
© 32619} 80088 സ് മൃതിയും ജ്ഞാനവും തദപോഹഠവും (അവയുടെ മറവിയും) 
ഉ ഞ്രാകുന്നു. പുണ്യകമ്മികറംക്കു തങ്ങളൂടെ പുണ്യകമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്മുൂ 
തിയും ജ്ഞാനവുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ പാപകമ്മികറാക്കു തങ്ങളുടെ പാപകമ്മ 
ങ്ങളുടെ ഫലമായി സ് മൃതിഭൂംശവും ജ്ഞാനമില്പാഷ്ടയുമുണ്ടാകുന്നു. 09616018 
ഞ്ങജെക്കൊണ്ട് അറിയപ്പെടേണ്ട ആം പരമാത്മാവായ ഞാ൯തനനെയാകുന്നു. 
വേദാന്താത്ഥസന്പ്യദായത്തെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നവനും പേദാത്ഥത്തെ അറിയുന്ന 
വനും ഞാ൯തന്നൊയാകുന്നു. 



०. 
൧൫൨൧൦ അധ്യ്യായം © 5)-0 

റു 0 

“യദാദിതൃഗതം തേജഃ? എന്നുതുടങ്ങിയ ഗ്ല്രോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭഗവാനായി ഇരശ്വരനായ 

४) ിഭൂതി ിശി റി ;) 9 १610 രിക്കുന്ന നാരായണന്െറ പിഭൂതികളടെ -- 011८8 16०99० 19८४; }8 1062677 പ്രകാശിക്കുന്നതായ വിഭൂതിക 

ടുടെ__സംക്ഷേപത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനിം, നിരുപാധികനായും കേവലനായുമിരിക്കുന്ന നാരാ 

യണനെറ സ്വരൂപം ക്ഷരമായും അക്ഷരമായുമുള്ള ഉപാധികളില്നിന്നു ഭിന്നമാണ് എന്നുള്ള അത്ഥ 
റി ४4 റ ളി ര റി] റൂ [4] ४] തത്തെ നിണ്ണൂയിക്കുന്നതിന്നാണ് ഇനിയത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാരംഭിക്കപ്പെടുന്നത്. അതില് ആദ്യംതന്നെ 

ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലും വരുവാന് പോകുന്നവയിലും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള അത്ഥ 

ത്തെ മൂന്നു തരമാക്കി വിഭജിച്ചു പറയുന്നു__ 

൧൬. ദ്വാവിമൌ പൃരുഷൌ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച 

ക്ഷരഃ സവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. 

ക്ഷരഃ ചംക്ഷരമെന്നും, അക്ഷര? ഏവ ച-അക്ഷരമെന്നും ഉള്ള, ഇമൌ ദ്വൌ പു 

७०००० രണ്ടുവക പുരുഷസ്വരൂപങ്ങഠം, ലോകേ (പ്രസിഭ്ധൌ)-ലോകത്തില് പ്രസി 

ഭ്ധമാകുന്നു. (തത്ര) ക്ഷരഃ-ക്ഷരമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പുരുഷന്, സവ്യാണി ഭൂതാനിട ബ്രഹ്മാ 

ദിസ്ഥാവരാന്തമുള്ള സകലശരീരങ്ങളുമാകുന്നു. കൂടസ്ഥഃ--ചേതനന് (ഭോക്താ), അക്ഷരഃം 

അക്ഷരനായ പുരുഷന് എന്ന്, ഉച്ചുതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

ലോകത്തില് ക്ഷരമെന്നും അക്ഷരമെന്നുമുള്ള ഈ രണ്ടു പുരുഷസ്വരൂ 

പങ്ങറം പ്രസിദ്ധമാകന്നു. ക്ഷരമെന്ന പുരുഷന് ബ്രഹ്മാദിസ്ഥാവരാന്തമുള്ള 

സകലശരിരങ്ങളാകുന്നു. ചേതനന് (ഭോക്താ) അക്ഷരനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദെവ ഇമൌ പുരുഷൌ ലോകേംസംസാരത്തില് രണ്ടു ജാതി 

വസ്തൂക്കളുണ്ട'. അവ രണ്ടു തരമായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ പുരുഷന്മാ 

രെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷരഃഅവയില് ഒരു പുരുഷന് (ഒരുതരം 0102 8900} 

നശിക്കുന്നതാകുന്നു. (അപരഃ പുരുഷഃ) അക്ഷരഃകമറേറ പുരുഷന് അതിനൊ 

വിപരിതവും __നശിക്കാത്തതും_ ആകുന്നു. ക്ഷരമായ പുരുഷനെറ ഉല്പത്തി 

ക്കു ഹേതുവായും, സംസാരത്തിലുള്ള അനേകജീവികളുടെ കാമകമ്മാദിസംസ്ഷ്യാ 

രങ്ങറാക്ക് ആശ്രയമായും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെറ മായാശക്തിയാണ് അക്ഷര 

നായ പുരുഷന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ആ രണ്ടു പുരുഷന്മാര് ആരെല്ലാമാ 

ണെന്നു ഭഗവാ൯തന്നെ പറയുന്നു__ക്ഷരഃ 0004269} ഭൂതാനിം-വികാരത്തോടുക് 

ടിയ സമസ്തവും ക്ഷരപുരുഷനാകുന്നു. കൂടസ്ഥഃ അക്ഷരഃ ഇതി ഉ.ച്യതേ.കൂട 

സ്ഥന് അക്ഷരനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കൂടസ്ഥംകൂടം(ടരാശി)പോലെ സ്ഥി 

തി ചെയ്യുന്നവന്. അല്ലെങ്കില്, കൂടശബ്ചൃത്തിന്ന് മായ എന്നത്ഥം. വഞ്ചന, 

ജിഹ്മത, കുടിലത എന്നിപയെല്ലാം പയ്യായശബ്ദങ്ങളാകുന്നു. അനേകം മായാ 
വഞ്ചനാടിപ്രകാരേണ സ്ഥ'തിചെയ്യുന്നവ൯ കൂടസ്ഥ൯. സംസാരബീഴജത്തി 

ന്നവസാനമില്ലാഷ്ക്കുയാല് അതു നശിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് കൂടസ്ഥന് അക്ഷര 

നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
[്ശ_സ] ക്ഷരഃ ചട (“പകാരം സമുച്ചുയാത്ഥമാകുന്നു) സ്വകാലത്തില് നശിക്കുന്നു വെന്നത്” 

ക്ഷരം__മഹദാദിസ്ഥു ലാന്തമുള്ള നശ്വരമായും സംസാരലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന “ സകലകായ്യവശ്ശവും 

ഒരു പുരുഷന്. അക്ഷരഃ ചട (०18०02० ഇവിടേയും സമുച്ചയാത്ഥമാകുന്നു]). ക്ഷരമായിട്ടുള്ളത് സ്വ 

കാലത്തില് എപ്രകാരം നശിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഇതു നശിക്കുന്നില്ല. (പരമാത്മവിജ്താനം കൂട 

ടാതെ അതു നശിക്കുന്നില്ല). അതിനാല് അക്ഷരം_മുലപ്രകൃതി__സംസാരലക്ഷണനായ പുരുഷന്, 
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പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്െറ ഉപാധികളാകുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടാണ്” ഈ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങംക്കു 

പുരുഷത 1०. അല്ലാതെ വാസ്തവത്തിലില്ല. ഇമൊൌ ക്ഷരാക്ഷരൌ ദ്വൌ ഏവ പുരുഷൌ ലോകേ 

പുരുഷനായി രിക്കുന്ന, ആത്മാവിന്െറ സംസാരിത്വസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളായിരിക്കു. 

ന്ന ഈ രണ്ടു പുരുഷന്മാര്_പുരുഷോപാധികം__മാത്രമേ ഉള്ള. അവയില്നിന്നന്യമായിട്ടു വേ. 

റെ യാതൊന്നമില്ല. (ഈ അത്ഥത്തെ കാണ്ക്കുന്നതിന്നാണ് “ഏവ ?കാരം). ആ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങം. 

എവയാകുന്നുവെന്നു_ പറയുന്നു. ക്ഷാരഃ സവ്വാണി ഭൂതാനി ആകാശാടിഭൂമ്യന്തമുള്ള മഹാഭൂതങ്ങളും 

തരകായ്യുമായിരിക്കുന്ന ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ക്ഷരമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു__മഹദാദിവികാരജാ 
തമായും നാമരൂുപാത്മകമായി പ്രകാശിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്ന ദേഹാന്തമുള്ള സവ്വവും ക്ഷരമെന്നു പ 

വയപ്പെടുന്ന പുരുഷനാകുന്നുവെന്നത്രം. - കൂടസ്ഥഃ__മഹദാടിപൃഥിവ്ൃന്ത്മുള്ള സമഷ്കിവൃഷ്ടപ്യാത്മക 

മായും നസ്ധ്ത്ലസ്പൂക്ഷ്്പ്രപഞ്ചലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന കായ്യുരാശി കൂടമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു_ സകല 

ജാതിവികാരങ്ങം എന്നത്ഥം. സ്വകായ്യുമായിരിക്കുന്ന ആ കൂടത്തില്, ഘടാടദികള ല് മുത്ത് എന്ന 

പോലെ, ०४०१९ കാരണത്വേന (അകത്തും പുറത്തും എല്ലാ ദിക്കിലും) വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥിതിചെ 

ക്കുന്ന പ്രകൃതിശബ്ദുവാച്യമായയ അവ്യക്തം കൂടസ്ഥന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില്, പുത്രസ 

ന്തതിക്കും പുത്രികാസന്തതിക്കും മുലഭൂുതനായ പുരുഷന് കൂടസ്ഥനെന്നു പറയപ്പെടുന്നതുപോലെ ര 

ജഴകായ്യുസന്തതിക്കും തമഃകായ്യുസന്തതിക്കും സത്ത്വകായ്യസന്തതിക്കും മുലഭൂതയായിരിക്കുന്ന ത്രിഗു 

ണാത്മികയായ പ്രകൃതി കൂടസ്ഥന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (ഇനി ഒരത്ഥം ഭാ ഡ്യംകൊണ്ടു സ്തൃഷ്ടം). 

८०९१००१० അക്ഷരവുമായിട്ടുള്ള ഇതു രണ്ടുംതന്നെയാണ് ആത്മാവി ന്െറ സംസാരിത്വത്തിന്നു കാരണം. 

തന്നിവൃത്തികാരണം “ന സത്തന്നാസഭുച്യതേ? എന്ന ന്യായപ്രകാരം .അവയുടെ നിരസനംതന്നെ. 

ഇങ്ങിനെ നിരസ്മാശേഷവിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തില് ആത്മഭാവത്തെ സമ്പാദിച്ചിട്ട പി 

ന്നേയും ആത്മാവിനെ ആലംബിക്കാതിരിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് വിദേഹമുക്തിക്കു കാരണമെന്നു മുമ്പ. 

റഞ്ഞതിനെ വിസ്മൂരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളില്നിന്നു വിലക്ഷണനും ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളായ രണ്ട് ഉപാധികളുടെ ദോഷ 

ത്താല് സ്റൃശിക്കപ്പെടാത്തപനും നിതൃശ്രദ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവനുമാണ് പരമാത്മാ. 

൧൭. ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേതൃയദാഹ്ൃതഃ 

യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭത്ത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ. 
യഃ ഈശ്വരഃടയാതൊരു ഈശ്വരന് (ഈശനശിലന്), അവ യഃ നിവ്വികാരനാ 

യിട്ടുതന്നെയിരുന്നുകൊണ്ട', ലോകത്രയം-മൂന്നു ലോകങ്ങളുടേയും ഹൃദയത്തില്, ആവിശ്യ: 

പ്രവേശിച്ച്”, ബിഭത്തിടരക്ഷിക്കുന്നവോ (പാലിക്കുന്നുവോ), (സഃ)-അങ്ങിനെയിരിക്കുന്നം 

ഉത്തമഃ പുരുഷഃ തുംപരമപുരുഷന്, അനസ്്യഃ-ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളില്നിന്നു വിലക്ഷണനായും, 

പരമാത്മാ ഇതിപരമാത്മാവായും, ഉദാഹൃതഃടവേദങ്ങളില് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യാതൊരു ഈശ്വരനാണ് നിവികാരനായിട്ടതന്നെയിരുന്നുകൊണ്ട് മു 

ന്നു ലോകങ്ങളുടേയും ഹൃദയത്തില് പ്രവേശിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നത്” അങ്ങിനെയിരി 

ക്കുന്ന പരമപുരുഷന് ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളില്നിന്നു വിലക്ഷണനായും പരമാത്മാവാ 

യും വേദങ്ങളില് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) എന്നാല് ഏററവുമുല്കൃഷനായ പുരുഷ൯ അവ രണ്ടില്. 

(ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളിത)നിന്ന് അത്യന്തം വിലക്ഷണനാകുന്നു. അദ്ദേഹം പരമാ 

ത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം അവിദ്യാകൃതമായിരിക്കുന്ന ദേഹാ ദ്യാത്മാക്കളജേക്കാളും 

അന്നമയാദിപഞ്ചകോശങ്ങളേക്കാളും__പരമനായ ആത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേ 

സകല്ഭൂതങ്ങറംക്കും പ്രത്യക്ചേതനനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്” അദ്ദേഹം പര 

മാത്മാവാകുന്നുവെന്നു വേദാന്തങ്ങളുില് (ഉപനിഷത്തുകളില്) പറയപ്പെടുന്നു. 



ട് 1- ~ 
൧൫൨൧൦ അധ്യയായം ര൪്൩െ 

പരമാത്മാവായ അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും വിശേഷി പ്പ്ിക്കുന്നു__ അപ്യയനായും സ 

വൃജ്ഞനായുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വര൯൨_നാരായണന്.._സ്വന്തചൈതന്യുബലശ 
ക്തികൊണ്ട്' ഭൂമി, അന്തരിക്ഷം, ദ്യോവ്. (8, ഭവഃ, സ്വഃ) എന്നു പേരുകളോ 

$€} മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ച് സ്വരൂപസല്ഭാവമാത്രംകൊണ്ട് 

(താ൯ അവയില് സ്ഥിതിചെയ്യുക എന്നുതു മാത്രംകൊണ്ട് ) അവയെ ഭരിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] ഇങ്ങിനെ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളായി രിക്കുന്ന കായ്യുകാരണങ്ങംക്കു രണ്ടിന്നും പുരുഷശ 

ബൂവാച്ൃത്വം പ്രതിപാടിച്ചിട്ട് (ഇനി) ഈ രണ്ട് ഉപാധികളില് നിന്നു ഭിന്നമായും തഭ്ധമ്മകമ്മാടിക 

ളാല് സ്റശരക്കപ്പെടാത്തതായും നിത്ൃത്രദ്ധബുഭ്ധമുക്തസ്വഭാവമായും പദശബ്ദാത്ഥമായും മുക്തന്മാക്ട. 

വ്രാപ്്൮്യസ്ഥാനമായും ഇരിക്കുന്ന പരതത്ത്വത്തെ നിദ്ദേശിക്കുന്നു__ ഉത്തമ ഇതി. 

ഉത്തമഃ--സവ്വോതകൃഷതമന്. :ടിവോ ജ്യായാനന്തരിക്ഷാജ്ജ്യംയാന്?ം “അതോ ജ്യായാംശ്ച 

പൂരുഷഃ, എന്നിങ്ങിനെ (ആത്മാവിന്െറ) സവ്വോല്കൃഷ്ടതമത്വത്തെപ്പുററി ശ്രുതികം പഠഞ്ഞിരി 

ക്കന്നതിനാല് ആത്മാ സ്വയം ഉത്തമനാകുന്നു. സത്തകൊണ്ടും സ് ഫൂത്തികൊണ്ടും മഹത്തമനായും 

നിരതിശയവൈഭവത്തോടുകൂടിയവനായും പരിച്ചേദരഹിതനായുമിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. പുരുഷ 

സവ്വതഃ പരിപൂണ്ണത്വംഹേതുവായിട്ട്” (അദ്ദേഹം) പുരുഷനുമാകുന്നു. ഉത്തമത്വവിശേഷണത്താല് 

വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന പുരുഷന് (അന്യ 85) ക്ഷരാക്ഷരശബ്ദുവാച്യമായും സംസാരമായും സംസാരകാ 

രണമായുമിരിക്കുന്ന രണ്ട പുരുഷന്മാരില്നിന്നന്ൃനാകുന്നു. പരമമഹത്വംകൊണ്ടും ചേതനത്വം 

കൊണ്ടും ജ്ഞാതൃത്വം കൊണ്ടും പ്രകാശകത്വംകൊണ്ടും പ്രകാശസ്വരൂപത്വംകൊണ്ടും ഉല്കൃഷ്ടമാക 

യാല് ഉത്തമത്വവിശേഷണവിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന പുരുഷന് അസംസാരിയും പ്രത്യഗാത്മാവുമാകുന്നു. 

(അതിനാല് അദ്ദേഹം) മുമ്പറഞ്ഞ രണ്ടു പുരുഷന്മാരില്നിന്നു ഭിന്നനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. എ 

പ്രകാരമാണ്” സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളുടെ പ്രകാശകനും ജ്ഞാതാവുമായിരിക്കുന്ന സൂയ്യന് അവയില്നിന്നു 
ഭിന്നനായും തദ്ധമ്മകമ്മാദിയാല് സ്തൃശിക്കപ്പെടംതെയുമിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ “ഞാന് അ 

ഉഞനാകുന്നു; എന്െറ ഈ അഹകങ്കാരാടി ദുഷ്ടമാകുന്നു?” എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സ്വപ്രകാശ്യങ്ങളായ ആ 

ഇഞാനതല്കായ്യ്ുങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവും തല്പ്രകാശകനുമായിരിക്കുന്ന ആത്മാ തല്ഭിന്നമായിട്ടുതന്നെ 

യാണ്” നമ്മുടെ അനുഭവത്തില് നമുക്കു തോന്നുന്നത്. അതിനാല് ജ്ഞാതൃത്വം കൊണ്ടും അതിമ്പൂക്്മ 

ത്വംകൊണ്ടും അസംഗത്വംകൊണ്ടും ആത്മാ അവയില്നിന്നു ഭിന്നമായിത്തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ത 

ഭ്ധമ്മകമ്മാദികളാല് സ്തൃശിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നറിയേണ്ടതാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

പുവ്യപക്ഷം__വായു മഹത്തും സൂക്ട്മവുമാണെങ്കിലും സ്വഭിന്നങ്ങളായ ദഷ്ാടുഷ്ടദ്രവ്യങ്ങളുടെ 

സംയോഗത്തില് “വായു ദുഗ്ലഗന്ധിയാകുന്നു, സുഗന്ധിയാകുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ ദുഷ്ലാദുഷ്ടഗന്ധലേപം 

(വായുവിങ്കല് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ). അതുപോലെ പുരുഷോത്തമനായ ആത്മാ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളില്നി 

ന്നു ഭിന്ന നാണെങകങ്കിലും തദ്യോഗം കൊണ്ട്" അദ്ദേഹത്തിന്െറ തങദ്ധമ്മകമ്മാദിലേപമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 

സമ്ധധാനം__ആ വാദം ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് വായു അവയവത്തോടുകൂടിയതാകുന്നു. 

അതിനാല് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാല് നിരവയവത്വാദിധമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആത്മാ ആ 

വയില്നിന്നും പരനാകയാല് തദ്ധമ്മകമ്മാദികളുംല് സ്തൃശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു ബോധിപ്പിക്കു 

൬൯൩. പരമാത്മാ__4:അന്വ്യോന്തര ആത്മാ പ്രാണമയ? എന്നിങ്ങിനെ അന്നമയാദികൂടസ്ഥാന്തമുള്ള 

കോശങ്ങം ആത്മാക്കളാണെന്നു ശ്രുതിയില് പഠയപ്പേടുന്നതിനാല് ആത്മശബ്ദുവാച്യങ്ങളായ ക്ഷ 

രക്ഷരങ്ങളേക്കാഠം പ്രതൃഗ്ലക്ഷണനായ ആത്മാ, നിരവയവത്വംകൊണ്ടും അതിസ്പൂക്ഷ്ടത്വംകൊണ്ടും 

ആന്തരത്വംകൊണ്ടും പ്രത്യക്ത്വം കൊണ്ടും ഇ്താതൃത്വം കൊണ്ടും ഭാസകത്വം കൊണ്ടും വ്യാപകത്വംകൊ 

ണ്ടും അസംഗത്വംകൊണ്ടും നിരതി ശയമാകയാല് പ്രകൃതിയാലും തല്കായ്യുങ്ങളാലും ്ൂശിക്കുവാന് 

അശക്യനാകുന്നു. അതിനാല് പരമനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പരമനായും ആത്മാവായുമിരിക്കുന്ന 

വന് പരമാത്മാ; ഇതി ഉദാഹൃതഃ _*ഇന്ദ്രിയേഭൂ8 പരാ ഹൃത്ഥാ അത്രേഭൃശ്ച പരം മനഃ മനസസ്തൂ പ 

രാ ബുദ്ധിബ്ബഭ്ധേരാത്മാ മഹറന് പരഃ? “മഹത? പരമവ്യക്തമവ്യക്താല് പുരുഷഃ പരഃ പുരുഷാന്ന പ 
തി കാഷ്ട്ര സം പരാ ഗതിഃ, ६) ०4} ०८2) ००8 പുരുഷഃ 06919029 000 620 ०2] 2९8 



൭/2 
ര്രെ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീത 

അപ്രാണോ ०4300998 തൂഭ്രോ ഹൃക്ഷരാല് പരത പരഃ, “അതോ ജ്യായാംശ്ച പൃരുഷഃ?ം (० 1066700 
വിശ്വാ ഭൂതാനി ത്രി സ്യ ടിപ്പി? ദി ശ്രതികളെക്കൊണ്ടു പ്രതിപാടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എ 

൫ ത്രിപാദസ്യാമൃതം ദിചി? ഇത്യാദി ശ്ര 8 3 ~ 813 ॐ०” ) 

५ 
റി 

ന്നത്ഥം. പരമത്വചേതനത്വജ്ഞാതൃത്വപ്രകാശകത്വാദ്'ധമ്മങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് ആത്മാവിന്ന്, സം 
സാരിതഭ്ധേതുഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളായ പുരുഷന്മാരില് നിന്ന് യാതൊരന്യൃതവ 
മാണ് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനെത്തന്നെ ഇനിയും ചില വിശേഷണങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു സ്റ 
ഷ്ടമാക്കുന്നു__ 

അവ്ൃയയയഃ-സുഷുഫ്തിസമാധികളുടെ (ക്രമത്തില് ഉള്ള) (०16 =) നാശത്തിങ്കലും സ്വയം ന 
ശിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവ്യയന്. ഈ വിശേഷണം ഹേതൃഗഭിതമാകുന്നു__ ആത്മാ അവ്യയ 
ത്വം ഹേതുവായിട്ടു (മുമ്പറയപ്പെട്ട്) രണ്ടു പുരുഷന്മാരില് നിന്നന്യനാകുന്നു. യാതൊന്ന്” ഇവ്രകാര 
മല്ലയോ അത് ഇപ്രകാരമല്ല; ബുദ്ധ്യാദിയെപ്പോലെ. ആത്മാ १७०१९ कर्तु 77 2044} 2 0086 = സാക്ഷിയാ 
യി അറിയപ്പെടുന്നതിനാലും ആത്മാവിന്നു വൃ്യയമില്ലാത്തതിനാലും അദ്ദേഹം 010] 60 109 ക്ഷരാക്ഷ 
രങ്ങളില്നിന്നന്റനം ണെന്നും, ഉത്തമനാണെന്നും, സിദ്ധമാകുന്നു. ഇരശ്വരഃസ്വസന്നിധിമാത്രം 
കൊണ്ട് അവയുടെ (ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളുടെ) വ്യാപാരത്തിന്നു ഹേതുവാകയാല് ഇരശ്വര൯. ഈ വിശേ 
ഷണവും ഹേതുഗഭിതമായിരിക്കുന്നു. യഃ ലോകത്രയം ആവിശ്യ ബിഭത്തി__(ലോക്യന്തേ ഇഞഞായ 
ന്തേ ഇതി ലോകാഃ) അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടു ലോകങ്ങ൦ം__ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയും അവ 
സ്ഥാഭേദങ്ങളോടുകൂടിയും സമഷ്ടിവൃഷ്ടിലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന സ്ഥൃലസൂക്ടകാരണദേഹങ്ങം. ലോ 
കത്രയംടസ്ഥ്ൃലം സൂക്ഷം കാരണം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ശരീരത്രയം. സ്വാധാരമായിരിക്കുന്ന ശ 
രീരത്രയത്തെ (ആവിശ്യം) അകത്തും പുറത്തും എല്ലാടിക്കിലും വ്യാപിച്ചിട്ട' (ബിഭത്തിം) സത്താ 
സ്ഫൃത്തികൊടുത്തു ധരിക്കുന്നു. “പ്ൃക്താവ്ൃയക്തം ഭരതേ വിശ്വമീശഃ? എന്നു ശ്രുതിവാകയം. അല്ലെ 
ങ്കില് (ലോക്ൃന്തേം ദൃശ്യന്തേ ഇതി ലോകാടുടകാണപ്പെടുന്നു വെന്നതുകൊണ്ടു ലോകങ്ങ0ം__ജാഗ്രല് 
സ്വപ്ലസുഷുഫികഠം. അവയെ (ആവിശ്യ) വ്യാപിച്ച്” (ബിഭത്തിം) പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. “ജാഗല് 
സ്വപ്ലസുഷുഘപ്യാദിപ്രപഞ്ചം യല് പ്രകാശതേ! എന്നു ശ്രുതിവാക്യം. ആത്മാ സ്വപ്രകാശ്യമായ ലോ 
കത്രയത്തില്നിന്നു ഭിന്നമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് ആത്മാ സൂഷ്യാദിയെപ്പ്യോലെ വ്രകാശകനാകുന്നു? 
എന്ന് അനുമാനം__“യാതൊരുവനാണ്'” ജാഗരമനുഭവിച്ചുത്, യാതൊരുവനാണ് സ്വപ്പം കണ്ടത്, 
യാതൊരുവനാണ്' സുഖമറയി ഉറങ്ങിയത്, ആ ഞാനിതാ നില്ലൂന്നു? എന്നു നമ്മുടെ പ്രതൃയക്ഷാനുഭ 
വം. ഇങ്ങിനെ പ്രകാശകനായിരിക്കുന്ന ആത്മാ ലോകത്രയത്തില്നിന്നു ഭിന്നനാണ് എന്നതിലേയ്മ 
ശ്രുതിയും അനുമാനവും പ്രത്യക്ഷവും പ്രമാണമാകുന്നു. ആത്മാവിന്നു ലോകത്രയഡ്രകാശകത്വസിദ്ധി 
യോടുകൂടി നിത്യത്വവും പരമമഹത്ത്വവും ചേതനത്വവും പ്രകാശസ്വരൂപത്വവും അകത്തൃത്വവും 
അഭോകതൃത്വവും അവിക്രിയത്വവും സിദ്ധമായി. അവ്യയയത്വം കൊണ്ടും ഈശ്വരത്വംകൊണ്ടും ഭ 
ത്തൃത്വംകൊണ്ടും ആത്മാ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളായ രണ്ടു പുരുഷന്മാരേക്കാറം ഉല്കൃഷ്ണതമനാകയാല് ആത്മാ 
വിന്നു പുരുഷോത്തമത്വവും സവ്വപ്രമാണസിദഭ്ധമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു ഭാവം. 

പുരുഷോത്തമന് എന്ന പദം മേല്വണ്ണിക്കപ്പെട്ട ഈശ്വരന്െറ പ്രസിദ്ധമായ നാമമാകുന്നു. 
ആ നാമം അത്ഥത്തോട്ടകൂടിയതാണെന്നു ശബ്ദുവ്യല്പത്തികൊണ്ടു കാണിച്ചുതിന്െറശേഷം ഭഗവാന് 
“ഞാന് നിരതിശയനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനാണ്? എന്നിങ്ങിനെ തന്െറ സ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു 
കൊടുക്കുന്ന __ 

൧൮. = (तटे ക്ഷരമതിീതോഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ 
അതോസ്തി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ. 

യസ്കമാല്--യാതൊരു കാരണത്താല്, അഹം--ഞാന്, ക്ഷരം--ജഡവഗ്ഗുത്തെ (അചേ 
തനത്തെ], അതിതഃ-(നിത്യയമുക്തത്വം ഹേതുവായിട്ട്") അതിക്രമിച്ചവനായും, അക്ഷരാര്: അ 
പിടചേതനവഗ്ഗുത്തേക്കാളും, ഉത്തമഃ ചട (നിയംതൃത്വം ഹേതുവായിട്ട്) ഉത്തമനായുമിരിക്കു 
ന്നുവോ, അത$-അതുഹേതുവായിട്ട', ലോകേടപ്രപഞ്ചത്തിലും, വേദേ ൧ടവേടത്തിലും, 
പുരുഷോത്തമഃ (ഇതി)പുരുഷോത്തമനെന്ന', പ്രഥിതഃ അസ്തിടപ്രഖ്യാതനായിരിക്കുന്നു. 



> (५ 
൧൫൨0൦ അധ്യായം ര്തെ 

ന്തൊരു കാരണത്താലാണ്” ഞാൻ ജഡവഗ്ലഗത്തെ അ തിക്രമിച്ചവനാ ക്രമിച്ച 
യും ചേതനവഗ്ഗുത്തേക്കാജൂം ഉത്തമനായുമിരിക്കുന്നത് അതിനാല്തന്നെ പ്രപ 

ഞ്ചത്തിലും വേദത്തിലും ഞാന് പുരുഷോത്തമനെന്നു പ്രഖ്യാതനായിരിക്കുന്നു 
(പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ) 

(ശം_ഭാ) അശ്വത്ഥമെന്നു പേരായ - സംസാരമായാവ്ൃക്ഷത്തെ ഞാ൯ 

അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും, സംസാരവൃക്ഷത്തിന്നു ബീജ്ളൃതമായിരിക്കുന്ന 
അക്ഷരത്തേക്കാഠം ഏററവുമുല്കൃഷ്ടനാകയാലും (അല്ലെങ്കില് മേലെയാകയാ 

ലും)__ഇപ്രകാരം ഞാന് ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളേക്കാഠം ഉത്തമനായിരിക്കുകയാല്__പ്ര 

പഞ്ചത്തിലും ചേദത്തിലും ഞാ൯ പുരുഷോത്തമനെന്നു പ്രഖ്യാതനായിരിക്കുന്നു. 

ഭക്തജനങ്ങഥം ഇങ്ങിനെയാണ് എന്നെ അറിയുന്നത്. കവികറം കാല്യര്അളി 

ലും എന്റെറ (പുരുഷോത്തമനെന്ന) ഈ പേരിതെത്തന്നെ സ്വീകരിച്ചീരിക്കുന്നു. 

മുന്വണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്രകാരം ആത്മാവിനെ ആരറിയുന്നുവോ അവന്നുള്ള ഫലത്തെപ്പററി ഭഗ 

വാന് ഇനി പറയുന്നു__ 

൧൯. യോ മാമേവമസംമൂഡ്വോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം 
സ സവവില് ഭജതി മാം സവ്യഭാപേന ഭാരത. 

ഹേ ഭാരത--അല്പയോ അജ്ജുന, യഃടഎവന്, അസംമൂഡഃ (സ൯)ട:നിശ്ചിതമതി 

യായി (നിശ്ചയജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവനായി), ഏവംടമുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം, മാം-എ 

ന്നെ, പുരുഷോത്തമം-:പുരുഷോത്തമനായി, ജാനാതിടഅറിയുന്നുവോ, സഃഅവന്ം സവ 

ഭാവേന സവ്വപ്രകാരത്തിലും, മാം (ഏവ)-എന്നെത്തന്നെ, ഭജതിടഭജിക്കുന്നു. (തതഃ ചിട 

അതുഹേതുവായിട്ട', സവവില് (ഭവതി )--അവന് സവജ്ഞനായി ഭവിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എപ൯ന നിശ്ചിതമതിിയായി മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാ 

രം എന്നെ പുരുഷോത്തമനായി അറിയുന്നുവോ അവന് സവ്വപ്രകാരത്തിലും 

എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കുന്നു. അതിനാല്തന്നെ അവന് സവ്യജ്ഞനായും ഭവി 

ക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) പുരുഷോത്തമം മാം-യഥോക്തവിശേഷണനായും ഈശ്വര 

നായും പുരുഷോത്തമനായുമിരിക്കുന്ന എന്നെ; യഃ-എവ൯; അസംമൂഡഃ-സം 

മോഹവജ്ജിതനഠായിട്ട് ; ഏവം.മുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം ജാനാതിം.അറിയുന്നുപോ 

__അദ്ദേഹം ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു? എനാറിയുന്നുപോ$ സഃ സവ്വില്.സഡവ്വാ 

ത്മനാ സവ്യത്തേയുമറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവന് സവ്യൃജ്ഞനാകുന്നു; മാം സവഭാ 
വേന ഭജതിഞാ൯ സകലത്തിന്നുമാത്മാവാണെന്നും സകലഭൂതങ്ങളിലും സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്നുവെന്നും, ഉള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി അപന് എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. 
ഈ അധ്യായത്തില് മോക്ഷഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതായ ഭഗവത്തത്ത്വജ്ഞാനത്തെവ്പുററി പ 

റഞ്ഞതിന്െറശേഷം ഇനി അതിനെ താഴെ പറയുംപ്രകാരം സ്ൂതിക്കുന്നു__ 

൨.0. ഇതി ഗുഹൃതമം ശാസ്രരൂമിദമുക്തം മയാനഘ 

ഏതല് ബുദ്ധവാ ബുദ്ധിമാന് സ്യ്യാല് കൃതകൃതൃശ്ച ഭാരത. 
ഹേ ഭാരത-അല്പയോ ഭാരത, ഇതി ഇപ്രകാരം സംക്ഷേപമായി, ഗുഫ്യൃതമം-അ 

തിരഹസ്യയമായം ഇദം ८29०० (ഗിതാ) ശാസ്ത്രം (മുഴുവന്), മയാ--എന്നാല്, ഉക്തം 
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പറയപ്പെട്ട. ഹേ അനഘടഅല്പയോ വൃസനശുന്മയ, ഏതതട(എന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെ 

3 സംപൂണ്ണുമായ) ഈ ശാസ്ത്രത്തെ, ബുഭ്ധവാ--അറിഞ്ഞ്', ബുഭ്ധിമാന്-സമൃഗ്'ജ്ഞാനിയാ 

യും, കൃതകൃത്യയഃ ചട(മോക്ഷാത്ഥം) ചെയ്യേണ്ടുന്ന സകലത്തേയും ചെയ്യവനായും, സ്യാല് 

ഭവിക്കും. 

അല്ലയോ ഭാരത, ഇപ്രകാരം സംക്കോപമായി അതീരഹസ്യമായ ഈ 
ശാസ്രൂമാസകലം എന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. അല്ലയോ വൃയസനശുന്യ, എ 

റു 
9 ഉ പദേശിക്കപ്പെട്ട १७००8 ००९० ഈ ശാസ്ര്രത്തെ തി 

ഗ് ജ്ഞാനിയും മോക്ഷാത്ഥം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സകലത്തേഷും ചെയ്തുവനുമായിത്തി 

രുന്നതാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) ഇതി ഏതല് ഗുഹൃതമം ശാസ്രും-എന്നിങ്ങിനെ അതൃന്തം 

രഹസ്യമായ ഈ (ഗീതാ) ശാസ്രൂം. ഗീത എന്നു പേരോടുകൂടിയ സമസ്തവുമാ 

ണ് ശാസ്ര്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ഈ പ്രകൃതത്തില് പതിനഞ്ചാമ 
ധ്യായം മാത്രമാണ്, അതിനെ സൂതിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി, ശാസ്രൂമെന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് സകലഗീതാശാസ്രുവും സംക്ഷേപമായി പ 

റയപ്പെഒട്ട്. കേവലം ഗീതാശാസ്ര്രാത്ഥം മാത്രമല്ല സലവേദാത്ഥവും ഇതില് ൭ 

തുക്കിയിരിക്കുന്നു. £യസ്തും വേദ സ വേദവില്", (അ. ൧൫. ശ്ലോ. ൧.) “പേദൈ 
ശ്ച സവൈരഹമേവ വേദ്യഃ?, (അ. ൧൫. ദ്ലരോ. ൧൫) എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. 

ഹേ അനഘ ഇദം മയാ ഉക്തംഹേ പാപരഹിത. ഇത്” എന്നാല് ഉപദേശി 

ക്കപ്പെട്ട. ഏതല് ബുദ്ധവാ-ഇതിനെ__മുന്നുപദേശിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ര്രാത്ഥത്തെ 

__ അറിഞ്ഞിട്ട്; ബുദ്ധിമാന്. സ്യാല് (ഒരുവന്) ബുദ്ധിമാനായി ഭവിക്കുന്നതാ 

ണ്. വേറെ വിധത്തില് (അവന് ബുദ്ധിമാന്) ആവുകയില്ല. കൃതകൃത്യഃ ചം 

അവന കൃതകൃത്യനായും ഭവിക്കുന്നതാണ്. യാതൊരുവനാല് (കൃത്യം) കത്ത 

വ്യമായിട്ടുള്ളത്” (കൃതം...) ചെയ്യപ്പെട്ടപോ അപന് കൃതകൃത്യ൯. ഭഗവത്തത്ത്വ 
ത്തെ അഠിഞ്ഞാല് പിശിഷ്ടുജന്മത്തില് ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണനാല് ചെയ്യുപ്പെടേണ്ട 

തായ സകലത്തേയും ചെയ്തുപനായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ആക്കും മറെറാരു 

വിധത്തില് കൃതകൃത്യതയെ സമ്പാഭിപ്പാ൯ തരമില്ല എന്നഭിപ്രായം. “സവം 

കമ്മാഖിലം പാത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ-സകലകമ്മവും ഇഞാനത്തിലൊ 

തൃങ്ങിയിരിക്കുന്നു? (അ. ത. ദ്ലേ്ദരോ. ൩൩) എന്നും പഠഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലോ. “ഏതദഭ്ധി ജ 

ന്മസാമഗ്ര്യം ബ്രാഹ്മണസ്യ വിശേഷതഃ-ഇതാണ് ജന്മസാമഗ്ര്യം (സാഫല്യം); 

പ്രത്യേകിച്ചു ബ്രാഹ്മണന്ന് . എന്തെന്നാല് “പ്രാപ്യൈതല് കൃതകൃത്യ്യോ ഹി 

ദ്വിജോ ഭവതി നാന്മൃഥാ-ഇതിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ദവിജന് കൃതകൃത്യനായി ഭ 

വിക്കുന്നത്. പേറെ വിധത്തിലല്ല? എന്നു മാനവവചനം. ഹേ ഭാരത, ഈ 

പരമാത്ഥതത്ത്വത്തെ നി എന്നില്നിന്നു കേട്ടതുകൊണ്ടു നീ കൃതാത്ഥനായി ഭ 
വിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] പഞ്ചദശാധ്യായലക്ഷണമറയി രിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ൂം__(ഈ ശാസ്ത്രുമെന്നു പറഞ്ഞതു 
9 

69068" “അശോച്യ്യാനന്വശോചഃ? എന്നു മുതല്ക്കുപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗീതാശാസ്ത്രം മുഴുവനുമെ 
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ന്നത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു) _ അതിരഹസ്യമാകുന്നുവെന്നും, അതിന്െറ അത്ഥത്തെ നല്ലവണ്ണം അറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുമാന് കൃതാത്മനായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രതിപാടിച്ചുകൊണ്ട്” ഈ അധ്യായമുപസം 

ഹരിക്കുന്നു_ഇതി ഗുഹൃ തമമിതി. ഇതിംഎന്നിപ്രകാരം; മയാ ഉക്തം ഇദം ഏതല് ശാസ്ത്രം-എ 

ന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചദശാധ്യായരൂപമായ ഈ ശാസ്ത്രം [നിവിശേഷമായിരിക്കുന്ന പരത 

ത്വത്തെ (ശാസ്ത്രി) ബോധി പ്പിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട്' ശാസ്ര്രം]; ഗുഹൃതമംടബ്രഹ്മസ്വരൂപപ്രതിപാ 

ദനപരത്വംഹേതുവായിട്ട' അത്യന്തം ഗോപ്പൃയമാകുന്നു. അധികാരിയല്ലാത്തവനും ദുഷ്ടനും ആസുര 

സമ്പത്തിയോടുകൂടിയവനുമായ 016} 0186० ഇതു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ കോപ്പിക്കുകയോ പാടി 

ലു. എന്നാല് ബ്രാഹ്മണന് മുതലായവരില് യാതൊരുവനാണ് തശുഭാചാരതല്പരനും സുശീലനും സ 

വ്വൈഷണാവൈമുഖ്ലേന മോക്ഷൈകകാമനുമായി ഭപിക്കുന്നത് അവന് പഞ്ചദശാധ്യായതരരൂപമായ 

ഈ ശാസ്ത്രത്തെ__ അതില് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്ഥത്തെ__സല്ഗുരുവിന്െറ അനുഗ്രഹത്താല് 

(ബുദ്ധ്വാ) നല്ലവ ്ണുമറിഞ്ഞ്'; ബുദ്ധിമാന് സ്യാല്ടഞാന് ബ്രമ്മംതന്നെയാണ' എന്ന ൃദ്ധിയോടു 

കൂടിയവനായി ഭവിക്കുന്നു__ ബ്രഹ്മജ്ഞാനസമ്പന്നനും തല്ഫലത്തോടുകൂടിയവനുമായി ഭവിക്കുന്നു 

വെന്നത്ഥം. കൃതകൃത്യഃ ച സ്വഠല്__ കൃത്യ ചേശുഭ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണാദികറംക്കു യാതൊ 

ന്നാണ് കത്തവ്യമായി ട്ടുള്ളത് _ അഗ്നിഹോത്രം മുതല് അശ്വമേധംവരേയും ഓപാസനം മുതല് ഈ 

ശാനബലിവരേയും മറവുമുള്ള ശ്രൌതമായും സ്മ്രാത്തമായുമുള്ള യാതൊരു കമ്മങ്ങളാണുള്ളത് __അതു 

കൃത്യം. അവയെല്ലാം യാതൊരു ബ്ര്മവിത്തിനാല് ചെയ്യുപ്പെട്ടപേോ അവന് കൃതകൃത്യന്. അ 

വന് സവ്ൃകമ്മങ്ങളേയുമനുഷ്ഠിക്കന്നപനായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. സവ്വാത്മാവായ ബ്രഹ്മത്തെ അ 

റിയുമ്പോഴം വിദ്വാന്മാക്കു സവ്വവേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും 

ആഗമങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമായ സവ്വവും കൃതമായി ഭവിക്കുന്നു. അവയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന സവ്വസുഖ 

വും അനുഭൂതമായി ഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തില് മററുള്ള സകല ആനന്ദങ്ങളും ആ 

ന്തഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഏതസ്യൈവ ആനന്ദസ്യാന്യഠനി ഭൂതാനി മാത്രാമുപജീവന്തി? എന്നു ശ്രൂതി 

വാക്യം. അതിനാല് ബ്രഹ്മവിത്തുതന്നെയാണ് കൃതാത്ഥന് എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു 
+) നി ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്രു ശ്രീകൃഷ്ണ്ാജ്ളുനസംവാദേ 

പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ 

പഞ്ചദശോധ്യായഃ. 

പുരുഷോത്തമയോഗമെന്ന പതിനഞ്ചാമധ്യായം 

സ്വമാവം. 
ത്ത 

കം... 

0ിംം 



5/9 - 
പതനാറാമധ്യായം 

ദൈവി എന്നും ആസുരി എന്നും രാക്ഷസീ എന്നും ഇങ്ങിനെ പ്രാണികളുടെ മുന്നുവിധപ്ര. 

കൃതികഠം ഒമ്പതാമധ്യായത്തില് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്'. അവയെപ്പുററി വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നതി 

ന്നായി “അഭയം സത്ത്വസംശൃൂദ്ധിഃ? എന്നിങ്ങിനെ ഈ അധ്യയായമാരംഭിക്കുന്നു. ഇവയില് 5660.) 

എന്ന പ്രകൃതി സംസാരത്തില്നിന്നു പ്രാണികളെ) മോചിപ്പിക്കുകയും, ആസുരി എന്നും രാക്ഷസി 

എന്നുമുള്ള പ്രകൃതികഠം (പ്രാണികളെ) സംസാരത്തില് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നു. അതിനാല് 

ദൈവി എന്ന പ്രകൃതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നും, മറേറവയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും, വേണ്ടി ആ, 

ദ്യംതന്നെ ഭഗവാന് ദൈവീ എന്ന പ്രകൃതിയെ പ്രദശിപ്പിക്കുന്നു. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൧. അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിരജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ 

ദാനം ദമശ്ച യജഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്കപ ൫ആജജവം. 

൨. അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത ്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം 

ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്പ്വം മാദ്ദവം ഫ്രീരചാപലം. 

൩. തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൌചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ 
ഭപന്തി സംപദം ഭൈവിമഭിജാതസ്യ ഭാരത. 

ഭഗവാന് പഞ്ഞു. 

അഭയം ഭയമില്പായു, സത്ത്വസംശുദ്ധിഃടചിത്തത്തിന്െറ സുപ്രസന്നത, ജ്ഞാന 

യോഗവ്ൃയവസ്ഥിതിഃ-ആത്മജ്ഞാനോപായത്തിലുള്ള പരിനിഷ്ടം, ദാനംടതനിക്കു ഭക്ഷിപ്പാ 

നുള്ള അന്നാദിയുടെ യഥോചിതമായ സംവിഭാഗം, 8028 ച-ബാഫ്പയേന്ദ്രിയസംയമം, യ 

ജ്ഞ? .ച--അധികാരംപോലെ ദശപെൌണ്ണുമാസാദിയജ്ഞത്തെ ചെയ്യുക, സ്വാധ്യായ-ബ്ര 

്മയജ്ഞം മുതലായവം , തപ ഇനിയത്തെ അവ്ധ്യായത്തില് പറയുന്നതായ ശാരീരാദി മൂന്നു 

വിധതപസ്സുകഠം, ആജ്ജവംഅവക്രത, അഹിംസാ-പരപീഡാവജ്ജനം (അന്്യന്ന്' ഉപ 

ദൂവം ചെയ്യാതിരിക്കുക), സത്യം--സത്യം (ഒന്നിനെപ്പുററി കണ്ടപ്രകാരം പറയുക), അക്രോ 

ധഃട(ഒരുവന്) താഡിതനായാലും (അവന്െറ) ചിത്തത്തില് കോപം ജനിക്കാതെയിരിക്കുകം, 

ത്യാഗഃ-ഒദായ്യ്ും, ശാന്തിഃമനസ്സ്ിനെ അടക്കല് (ചിത്തോപരതി), അപൈശുനം-അന്യൃയ 

ന്െറ ദോഷത്തെപ്പററി (അവനില്ലാത്തപ്പ്യോഠം) പറയാതിരിക്കുക, ഭൂതേഷു ദയാടദിനന്മാ 

രായ പ്രാണികളില് ദയ, അലോലുപ്പ്വം-ലോഭാഭാവം (വിഷയങ്ങളില് ആശയിപ്പായു), 

മാദ്ദവം-മുഴുത്വം (ക്രൃരഭാവമില്ലായ്മു, ഡ്രിഃ-ചെയ്താന് പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയില് ലജ്ജ, 

അചാപലടട.ചാപല്യമില്ലായ്യ (വൃത്ഥക്രിയാരാഹിത്യംം തേജഃംപ്രാഗലിഭ്യം, ക്ഷമാക്ഷമ 

(പരിഭവാദികളണ്ടായാലും ക്രോധമില്പായു), ധ്ൃതിഃ--ധൈയ്യും (ടുഃഖാദികളെക്കൊണ്ടു തള 

ന്നിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തെ സ്ഥിരമാക്കി നിത്തുക], ശൌചം-ബാഫ്യൃയമായും ആഭ്യയന്തരമായുമുള്ള 

ശുഭ്ധി, അദ്രോഹഃടഅന്മൃന്ന്' ഹിംസചെയ്ത്കാനുള്ള ഇച്ഛുയില്ലായയ, നാതിമാനിതാടഗവ്ൃമില്ലാ 

യയ (തന്നില് അതിയായ പൂജ്യത്വാഭിമാനമില്പായ്യ), (ഏതാനി)ം(അഭയം മുതല്ക്കുള്ള) ഇവ 

യെല്ലാം, ഹേ ഭാരത-അല്പയോ श्त) ദൈവീം സംപദം-:ദേവകഠക്കു യോഗ്യമായ സ 

മ്പത്തുകളെ, അഭിജാതസ്യയടപ്രാപിപ്പാ൯ യോധഗ്യതയോടുകൂടി പിറന്നവന്ന്', ഭവന്തി മണ്ടാ 
കുന്നു. 

ഭയമില്പായു, മനഃശുദ്ധി, ആത്മജ്ഞാനോപായത്തെ അന്വേഷിച്ചറി 

ഞ്ഞ്” ആ നിഷ്ടയില്തന്നെയിരിക്കുക., (സല്പാത്രത്തില്) ദാനം ചെയ്യുക, ബാ 



ട് / ശ് 
൧൬൨൧൦ അധ്യായം © 6) 

| 9) $ ര് 3) ഫ്വേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കുക, त श ബ്രഹ്മ 
യജ്ഞം മുതലായ യജ്ഞങ്ങളെ. ചെയ്യുക, തപസ്സ് , അവക്രതം अ ഉ പ്ര 
വം ചെയ്യാതിരിക്കുക, സത്യം, കോപമില്ല്ായ്മു, ഓദായ്യും, മനസ്സിനെ അടക്കല്, 

ററ -) റി () ८ അന്യരെറ ദോഷത്തെ പറയാതിരിക്കുക, ദീനന്മാരായ പ്രാണികളില് ദയം വി 
് 1) ന ല് 0 യ )) ഷയങ്ങളിലിച്ഛുയില്ലായ്മും 2४०80010) (9093 (അകൃത്യം ചെയ്യുന്നതില്) ലജ്ജ, 
റി 2 ¬ ॥ >) 9) @ റ] റ ചാപല്യം പ്രാഗല് ഭം, ക്ഷമ, ധൈയ്യും., ശരിരത്തിനേറയും മനസ്സിനേ; 

१) യും ശുഭ്ധി, അന്മുന്നു ദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഗവമില്പായും ഇവ ദൈവീ 
(സാത്ത്വിക്) സമ്പത്തുകളെ പ്രാപിപ്പാ൯ യോഗ്യതയോടുകൂടി ജനിക്കുന്നവന്ന് 
ഉണ്ടാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അഭയം അഭീരുത; സത്ത്വസംശുദ്ധിഃ_അന്തഃകരണശുദ്ധി 

__സകലപ്യാപാരങ്ങളിലും പരവഞ്ചഠനമായ അസത്യം മുതലായതില്ലായു. എ 

ന്നുവെച്ചാല്, ००1०319 00९0} പ്രവത്തിക്കുക എന്നത്ഥം. ജ്ഞാനയോഗവ്യവ 

സ്ഥിതിഃ ശാസ്രൂത്തില്നിന്നും ആചായുനില്നിന്നും ആത്മാ മുതലായ പദാ 

ത്ഥങ്ങളുടെ യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നത് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനത്തെ 
ത്തന്നെ, 2272) ९260800 മുതലായവയുടെ ഉപസംഹാരം(സംയമം)കൊണ്ടും ഏ 
കാഗ്രതകൊണ്ടും സ്വാത്മാവിന്നു സംവേദ്യമാക്കിത്തിക്കുന്നത് (സ്വാനുഭവപ്പെടു 

ത്തുന്നത് ) യോഗം. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനയോഗങ്ങളില് നിഷ്ടയോടു 

കൂടിയിരിക്കുക എന്നത് ജ്ഞാനയോഗപവ്യവസ്ഥിതി. ഇത് _ അഭയം, സത്ത്വ 

സംശുദ്ധി, ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി എന്നിപ മൂന്നും__പ്രധാനമായ ഭൈവി 

സമ്പത്ത് > ഭരല്ലെങ്കില് സാത്ത്വികസമ്പത്തി, ആകുന്നു. (ഒന്നുമുതല് മൂന്നവ 

രെയുള്ള. ശ്ലോകങ്ങളില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള) ഏതെങ്കിലും സമ്പത്തുക0ം (പ്രകൃതി) 

പതു നിഷ്ടയിലെങ്കിലും (കമ്മയോഗനിഷ്ഠടയിലോ ജ്ഞാനയോഗസനിഷ്ഠയിലോ ഏ 
തിലെങ്കിലും) ഇരിക്കുന്ന ഒരധികാരിക്കുണ്ടാകുന്നുവോ അത് (ആ അധികാരിഡു 

ടെ) സാത്ത്വികമായ പ്രകൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ദാനം-.അന്നം മുതലായവ 
യെ യഥാശക്തി വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുകു ദമഃ-.ബാഫ്യേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉപശമരം; 
അന്തഃകരണത്തിനെറ ഉപശമമായ ശാന്തിയെപ്പുററി (ഇനിയത്തെ ്ശ്രോക 

ത്തില്) പറയുന്നതാണ് . യജ്ഞഃ-ശ്രൌതമായ (ശ്രുതിസംബന്ധമായ) അഗ്നി 
ഹോത്രാദിയും സ്മാത്തമായ (സ്മൂതിസംബന്ധമായ) ദേവയജ്ഞാഭിയും; സ്വാ 

2 © ൭ © >) ~ {~ ॐ) ധ്യായഃ- ® 28० ००९० ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് ജൂഗ്വേദം മുതലായവയെ അധ്യയയ 
5) >) ३] १ നം ചെയ്യുക തപഃടഇനി (മേല്) പറയുന്നതായ ശാരീരാഭിതപസ്സ്; ആജ്ജപം 

_ജുജുതവം__സവ്ൃദാ ജൂജുത്വം (എന്നത്ഥം). അഹിംസാംപ്രാണികളെ പീഡി 
പ്പിക്കാതിരിക്കുക; സത്യം-അപ്രിതികൂടാതേയും കളുങ്കംകൂടാതേഷും യഥാത്ഥമാ 
റി റൂ ५ റൂ റി റൂ 

ല് 0: ന 2 2 | ൫ യിട്ടുള്ളതിനെ പറയുക; അക്രോധഃ-അന്ത്യ൯ പരിഹസിച്ചാലോ തല്പിയാലോ 
ഉ 6598302 ക്രോധത്തെ അടക്കുക ത്യാഗഃ-.സന്യാസം. ദാനം എന്ന ശബ്ദും മു 

021 പ്രയോഗിച്ചിട്ടള്ളതുകൊണ്ടു ത്യാഗത്തിന്ന് (ദാനമെന്നത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും) ഇ 
വിടെ സന്യാസം എന്നുതന്നെയാണ് അത്ഥം. ശാന്തിഃ അന്തഃകരണത്തി 



अश 
© 0 ശ്രീമല്ഭഗവപല്ഗീത 

നെറ ഉപശമം; അപൈശുനം _ ഒരുവനോട്” മറെറാരുവനറെറ ദോഷത്തെപ്പു 
ററി പറയുന്നത് പൈശുനം. അതില്ലായയു അപൈശുനം; ഭൂതേഷ്യ ദയാ_ടുഃഖി 

തന്മാരായ പ്രാണികളില് കൃപ; അലോലുപ്പ്വംടഇന്ദ്രിയങ്ങറാക്കു പിഷയസന്നി 
<) | റി ॥ -) 

ധിയില് യാതൊരു വികാരഭേദവുമില്ലായ്മു; മാദ്ദവം-മുടുത്വം__ക്രരഭാവമില്ലായുഃ 
5) 0) 

ഡ്രിഃടലജ്ജ, (@2.9.190 1610 = छो20001८2} 29९४] സംസാരിക്കുകയോ, കൈകാലുക 

പ്രാഗ 
ലഭ്യം. അല്ലാതെ ദേഹത്തിനെറ കാന്തി എന്നത്ഥമല്ല. ക്ഷമാ-പരിഹാസം 

त 9) നി മെ അനാവശ്യമായി ചേഷ്ടിപ്പിക്കുകയോ, ചെയ്യാതിരിക്കുക. തേജഃ 

കേട്ടാലാകട്ടേ തല്ലുകൊണ്ടാലാകട്ടേ മനസ്സില് യാതൊരു വികാരവുമുണ്ടാകാതി 

രിക്കുന്നത് ക്ഷമ. മനസ്സില് ഉദിക്കുന്ന വികാരത്തെ (ക്രോധത്തെ) അടക്കുന്ന 
ത് അക്രോധമാണ് എന്നു മുമ്പില് പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലോ. ഇപ്രകാരമാണ് ക്ഷ 
മഷ്ക്കും അക്രോധത്തിന്നം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ധ്ൃതിഃ-ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങഥം 
ക്ഷിണിച്ചിരിക്കുമ്പോം ആ ക്ഷീണത്തെ കളയത്തക്കതായ അന്തഃകര ണവൃത്തി 
വിശേഷം. അങ്ങിനെയുള്ള അന്തഃകരണവൃത്തിയാല് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ദേഹേ 

ദ്രിയങ്ങഥം പിന്നെ ക്ഷിണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ശൌച്ചം__ബാഹ്യം ആഭ്യ 
ന്തരം എന്നിങ്ങിനെ ശൌചം രണ്ടുവിധമാകുന്നു. മണ്ണ് വെള്ളം എന്നിപയെ 
ക്കൊണ്ടു ബാഹ്യമായ ശൌച്ചം. മനസ്സ്സിനേറയും ബുദ്ധിയുടേയും നിമ്മലത 

ആന്തരമായ ശൌചചം__വഞ്ചന രാഗം മുതലായ കാലുഷ്യങ്ങളുടെ (20610) ങ്ങ 

ജൂടെ) അഭാവം. ഇങ്ങിനെ ശൌചം രണ്ടു വിധം. അദ്രോഹഃ-അന്യനെ ഉപ 

(3०415 {20288 ഇച്ഛുയില്ലായ്ൂ. നാതീമാനിതാ-അതിയായ മാനം = छठ) 0009० 
അതാക്കുണ്ടോ അവ൯ (®2@)2909); @®2019त0 ഭാവം അതിമാനിതഃ അതി 

നെറ അഭാവം നാതിമാനിത__താ൯ അതിപൃജ്യനാണ് എന്ന ഭാവമില്ലായയ 

പ്ന്നത്ഥം. അഭയം മുതല് നാതീിമാനിതവരേയുള്ള (സാത്ത്വികമായി) സമ്പ 

ത്തൃകറം ദേവന്മാരുടെ സമ്ഖത്തിനെ പ്രാപിക്കത്തക്ക യോഗ്യതയോടുകൂടി പിറ 

നാവന്ന് __ദേവവിഭൂതിക്കഹനായിട്ടുള്ള വന്ന് __ഉണ്ടാകുന്നു; അവന്നു സുഖം 

ഇനി ഉ ണ്ടാവാ൯ പോകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

റൂ റൂ त ५] ; ) 

ഇനി ആസുരിയായ സമ്പത്തിനെപ്പുററി! പറയുന്നു. 

ര്. ദംഭോ ഭപ്പ്യോതിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച 

അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാത്ഥ സംപദമാസുരീം.: 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ പാത്ഥ, ദംഭഃദംഭവും (ധമ്മധ്വജിത്വവും), ഭപ്പഃധനം 

०119) മുതലായതുകൊണ്ടു ചിത്തത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓല്സുക്ഷയവും (മദവും), അതിമാനഃ ചഷട 

അത്ൃന്താഭിമാനവും, ക്രോധഃടകോപവും, പാരുഷ്യം ഏവ ചടകഠിനവചനവും (നിഷി, 
രത്വവും], അജ്ഞാനം ചടഅവിവേകവും, ആസുരീം സംപദം അഭിജാതസ്യ--അസുരന്മാരു 

ടെ (രാജസന്മാരുടെ) സമ്പത്തിനെ പ്രാപിക്കത്തക്കവനായി ജനിക്കുന്നവന്ന്, (ഭവന്തി). 

ണമാകുന്നു. 
യ... 

# “അഭിമാനഃ? എന്നു പാഠാന്തരം. 



< ^ 
൧൬൨൧൦ അധ്യായം © ०1.2 

അല്പയോ അജ്ജുന, ദംഭം. ധനം ०119) മുതലായതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മദം, 
അതിയായ അഭിമാനം, കോപം. കഠിനവചനം, അവിവേകം ഇവയെല്ലാം അ 
സുരന്മാരുടെ സവ്വത്തുകളെ പ്രാപിക്കത്തക്കവനായി ജനിക്കുന്നപന്നുണ്ടാകുന്നു. 

(ശംഭാ) ദംഭം..ധമ്മധ്വജിത്വം. 828902० സ്വജനം മുതലായതു 
നിമിത്തമുള്ള ഉത്സേകം (മദം), പാരുഷ്യം1-പരുഷവചനം__ കുരുടനെ നോക്കി 
കണ്ണൂകാണുന്നവന് എന്നും, വിരൂപമെ 60४०0309 288 വനെന്നും, കുലഹിനനെ 
കുലിന൯ എന്നും മറവും പറയുക എന്നത്ഥം. അജ്ഞാനംംചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതി 
നേയും ചെയ്യുപ്പെടാത്തതിനേഷും തെററി ധരിക്കുക. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

(മേല് പറഞ്ഞ) ഈ രണ്ടു ജാതി സമ്പത്തുകളുടേയും ഫലത്തെ പറയുന്നു 

©. 6680} സംപദ്ധിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീി മതാ 
മാ ശുചഃ സംപദം ദൈവിമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. 

ദൈവീ സംപല്--ദൈവിയായ സമ്പത്ത്, വിമോക്ഷായ-ബന്ധനിപ്പത്തിക്കും, 
ആസുരി-ആസുരിസമ്പത്ത്, നിബന്ധായ-ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നും, മതാടകാരണമാണെ 
ന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹേ പാണ്ഡവ-അല്പയോ പാണ്ഡുപുത്ര, മാ ശുചഃ--നി 
൮ൃസനിക്കേണ്ട. (യതഃ)-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്്, ദൈവീം സംപദം-ദൈപിയായ സമ്പത്തി 
നെ, അഭിജാത3ടപ്രാപിക്കുന്നതിന്നു ജനിച്ചവനായി, അസിടനീ ഇരിക്കുന്നു. 

ദൈവിയായ സമ്പത്തി സംസാര നിപ്ലത്തിക്കും. ആസുരീസമ്പത്താ 
ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നും, കാരണമെന്നു നിശ്ചയി ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അ ല്യയോ 
പാണ്ഡുപൃത്ര, നി വ്യസനിക്കേണ്ട. എന്തെന്നാല് നി ദൈപിയായ സമ്പ 
ത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു ജനിച്ചുവനാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) ദൈവിയായ സമ്പത്ത് സംസാരബന്ധത്തില്ദിന്നു മോചി 
ക്കുനാതിന്നും, ആസുരീസമ്പത്ത് നിയതമായിരിക്കുന്ന ബദ്ഡത്തെ ഉ ണ്ടാക്കുന്ന 
തിന്നും (കാരണം) ആകുന്നുവെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടളളത്. രാക്ഷസി 
സച്ചത്തും അപ്രകാരം (ബന്ധത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കുന്നത്) തന്നെയാകുന്നു. ഇത്രയും 
പറഞ്ഞപ്പ്പോഠം അജ്ജുനനന്െറ ഉള്ളില് ഞോന് ദൈവിസമ്ഖത്തോടുകൂടിയപ 
നോ, ആസുരിസമ്പത്തോടുകൂടിയപനോ? എന്നൊരാലോചനയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞി 
ട് ഭഗവാന് പറയുന്നു__മാ ശുചഃ.നീ വ്യസനിക്കേണ്ട. ദൈപിം സംപദം ആ 
ഭിജാതഃ അസിദൈവിസമ്പത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നാണ് तर ജനിച്ചിരിക്കു 
നത്. നിനക്കു സുഖം മേലിലുണ്ടാകുസതാകന്നുവെന്നതഥം. 

൬. ദ്വൌ ഭൂതസഗ്ൌ ലോകേസ്മരി൯ ദൈപ ആസുര ഏവ ച 
9686019 വിസ്കരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാത്ഥ മേ ८2972. 

20108 ലോകേട-ഈ ലോകത്തില്, ദൈവ ദൈവമെന്നും, ആസുരഃ ഏവ ചം: 
ആസുരമെന്നും, ഭൂതസഗ്ലെൌം-ഭൂതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികഠം, ദ്വൌടരണ്ടു വിധമാകുന്നു. ദൈവം 
ദൈവസൃഷ്ടി, വിസ്തുരശഃടവിസ്താരമായി, പ്രോക്തഃ-പറയപ്പെട്ടു. ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ 
പാത്ഥ, ആസുരം-ആസുരസൃഷ്ടിയെ, മേ ശൃണും-എന്നില്നിന്നു കേട്ടാലും. 

| 2 (ആ) പരുഷടനിഷ് രം _പ്രതിക്ഷമായ (वत ------------- 
(ആ) പരുഷഭംനിഷ് ൃരം__ പ്രത്യക്ഷമായ രൂക്ഷവാക്ക്'. അതിന്െറ ഭാവം പാരുഷ്യം. 



| 
൪൮൮൨ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

\) ഈ ലോകത്തില് ഭൂതസ്ൃഷ്ടി ദൈവമെന്നും ആസുരമെന്നും രണ്ടു വിധ 
ो ^) റി] ¬) മാകുന്നു. (അവയില്) ദൈവസ്തൃഷ്ട വിസ്മാരമായ് പറയപ്പെട്ടു. (ഇന!) ആ 

1) 5) 9) 3) സുരസ്തൃഷ്ടരിയെ (പററി) എന്നില്ഗിന്നു കേട്ടാലും. 
<= 0 (ശം_ഭാ) ദ്വൌ ഭൂതസഗ്ഗൌംഭൂതങ്ങളുടെ__മനുഷ്യരുടെ__സൃഷ്ടി ര 

റി ഗു മ ¬ 0 ണ്ടുവിധമാകുന്നു. സ്തഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതു ०७2०. ദൈവാസുരസമ്പത്തുകലോടു 
<} 4) ट 5) 0 9; 2 ഗ്ഗ % കൂടി സ്ൃഷ്ടരക്കപ്പെടുന്ന സകലഭൂതങ്ങളേയുംപററിയാണ് “ദെ ഭതസഥൌ 

। 1) ലി 
(> 9] 0 | (-രണ്ടുവിധഭൂതസ്ൃഷ്ടരികഠം) എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി ശ്ര 

त 

9) [ര 2 । പറയുന്നു__“ദവയാ ഹ പ്രാജാപത്യാ ദേവാശ്ചാസുരാശ്ച-പ്രജാപതിഷുടെ ന്റ 
ഷ്ടി ഭേവന്മാരെന്നും അസുരന്മാരെന്നും രണ്ടു വിധമാകുന്നു (ബ്ബ. ഉ. ൧. ൩. ൧) 
അസ്മിന് ലോകേ.സംസാരത്തില് എന്നത്ഥം. ആ രണ്ടു ഭൂതസഗ്ഗുങ്ങാം എപ 
യാകുന്നു?__പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവവ്ം ആസുരവും തന്നെ. പറ 
ഞ്ഞതിനെത്തന്നെ രണ്ടാമതുമെടുത്തു പഠഞ്ഞതിനെറ പ്രയോജനം ഭഗവാ൯ 

1) ~+ ളി 9) 1) പഠയുനാ__ദൈലോ 04102८28 പ്രോക്തഃ-ദൈവമായിരിക്കുന്ന ഭൂതസ്തഷ്ടിയെപ്പ 
5] % १) > 5) २) 1) )) 1 ററി അഭയം സത്ത്വസംശുഭ്ധിഃ? എന്നിങ്ങിനെ ലിസ്താരമായി പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

ലി 3) 6) <) >] എന്നാല് ആസുരസ്ൃഷ്ടിയെപ്പററി അപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാല് 
>] 4) >) ६ ആസുരസ്ൃഷ്ടിയെപ്പററി നി എന്നില്നിന്നു കേട്ടാലും_ ആസുരസമ്പത്തിനെ പ 

¶ റ] ६) 9) 3) 1] )) 1) £> } 9801125) 172 0191६) അ തിനെപ്പുററി വിസ്കാരമായി ഞാന് പറയുവാ൯ 8001 
ക്കുനനതീനെ നി കേട്ടു മനസ്സ്ിലാക്കിയാലും. 

ഈ അധ്യയായത്തിന്െറ അവസാനംവരെ ആസുരീസമ്പത്തിനെ, പ്രാണികളുടെ (ചില മനു 
ഡ്യരുടെ) വിശേഷണമായി, കാണിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അതിനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊടുത്താല് 
മാത്രമേ അതിനെ വജ്ജിപ്പാന് സാധിക്കുകയുള്ള. 

ഒ. പ്രവൃത്തിം ച നിപ്പത്തിം ച ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ 
ന ശൌചം നാപി ചാചാരോഠ സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. 

ആസുരാഃ ജനാഃ അസുരസ്വഭാവമുള്ള ജനങ്ങാം, പ്രവൃത്തിം ചടധമ്മത്തില് ९१21 
ത്തിയേയും, നിപ്ൃത്തിം ചടഅധമ്മത്തില്നിന്നു നിപ്ൃത്തിയേയും, ന വിടുടടഅറിയുന്നില്ല. 
(അതഃ)--അതുഹേതുവായിട്ട്, തേഷു അവരില്, ശൌചം--ശൌചം (ശ്രദ്ധി), ന ०१13} = ഇ 
പ്ല. ആചാരഃ ചടആചാരവും, നഇല്ല. സത്യം അപിടസത്ൃയവും, .നടഇല്പ. 

അസുരസ്വഭാവമുള്ള ജനങ്ങറം ധമ്മത്തില് പ്രവൃത്തിയും അധമ്മ 
ത്തില്നിന്നുള്ള നിവ്ൃത്തിയുമറിയുന്നില്ല. അവരില് ശുദ്ധിയാകട്ടേ, ആചാരമാ 
കട്ട, സത്യംകൂടിയാകട്ടേ,. ഇല്ല. 

(ശം ഭാ) ആസുരജാങ്ങാം കത്തവൃയമായിട്ടുള്ള പുരുഷാത്ഥസാധന 
ത്തില് പ്രവൃത്തിയും, അതിന്നു വിപരീതമായ അനത്ഥം ഹതുവില്നിന്നുള്ള നി 
വൃത്തിയും, അറിയുന്നില്ല. കേവലം പ്രവൃത്തിനിപ്ത്തികളെ ആ വരറിയുന്നില്ല 
എന്നു മാത്രമല്ല, ശൌചവും ആചാരവും സത്യം കൂടിയും അവക്കില്ല (അവരില് 

# (ആ) നിദ്ദയന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരുടെ സമ്പത്ത് ആസുരസമ്പത്തില് അന്തടവിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. 



എ ൨ 

൧൬൨൧൦ അധ്യായം ൪൮൩ 

കാണപ്പെടുന്നില്ല). എന്തെന്നാല് ആസുരജനങ്ങഥം അശൌചന്മാരും അനാചാ 

രന്മാരും മായാവികതും നുണ പറയുന്നവരുമാകുന്നു. 

അത്രയുമല്പ__ 

൮. അസത്യമപ്രതിഷ്ടം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം 

അപരസ്തരസംഭൂതം കിമന്യയല് കാമഹൈതുകം. 

തേ-ആസുരസ്വഭാവമുള്ള ആ ജനങ്ങാം, ജഗരജഗത്തി, അസത്യം വേദാദിപ്രമാ 

ണങ്ങളോടുകൂടിയതല്ലെന്നും, അപ്രതിഷ്ം-ധമ്മാധമ്മരൂുപമായ വൃയവസ്ഥയോടുകൂടിയതല്ലെ 

ന്നും അനീശ്വരം--ഈശ്വരനോടുകൂടിയതല്ലെന്നും (വ൮ൃവസ്ഥാപകനായിട്ട്' അതിന്ന്” ഒരു 
കത്താവില്ലെന്നും), അപരസ്സുരസംഭൂതംടസ്പ്യിപുരുഷന്മാരുടെ അന്യ്യോന്്യസംയോഗംകൊണ്ടു 

ണ്ടായതെന്നും, കാമഹൈതുകംടസ്റ്രീപുരുഷന്മാരുടെ കാമംതന്നെയാണ്' അതിന്െറ (പ്രവാ 

ഹരൂപേണയുള്ള) കാരണമെന്നും, അന്മൃല് കിം (അല്ലാതെ) വേറെ എന്തു കാരണമാണുള്ള 
ത് എന്നും, ആഫ്ഹഃ-പറയുന്നു. 

ആസുരസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ആ ജനങ്ങം., ജഗത്ത് പേദാദിപ്രമാ 

ണത്തോടുകൂടിയതല്ലെന്നും, ധമ്മാധമ്മരൂപമായ പവ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയതല്ലെ 

ന്നും ഈശ്വരനോടുകൂടിയതല്ലെന്നും. സ്്്രിപുരുഷന്മാരുടെ അസ്യ്യോസ്റ്യസംയോ 

ഗംകൊണ്ടുണ്ടായതെന്നും, സ്രരിപുരുഷന്മാരുടെ കാമംതന്നെയാണ്” അതിന്നു 

കാരണമെന്നും, അല്ലാതെ പേറെ കാരണമില്ലെന്നും പറയുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ആസുരജനങ്ങറം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു__:ഞങ്ങറം എങ്ങിനെ 

അസത്യമായിരിക്കുന്നുവോ__ അസ്ൃതപ്രായന്മാരായിരിക്കുന്നപോ__അതുപോലെ 

തന്നെ ജഗത്താസകലവും അ സത്യമായി രിക്കുന്നു. അതിന്നു ധമ്മാധമ്മങ്ങറം 

ആധാരമായി ഭവിക്കുന്നതുമില്ല. (എന്നുതന്നെയല്ല) ധമ്മാധമ്മങ്ങളെ അനു 

സരിച്ച്” ഈ - ജഗത്തിനെ ശാസിക്കുന്നപനായിട്ട് ലശ്വരനെന്നൊരാളമില്ല; 

അതിനാല് ജഗത്ത് അനിശ്വരമായിരിക്കുന്നു. അതിന്നുംപുറമെ, കാമത്താല് 

പ്രേരിതന്മാരായ സ്ട്രിപുരുഷന്മാരുടെ അസ്യ്യോന്യ സംയോഗംകൊണ്ടാണ് സകല 

ജഗത്തുമുണ്ടാകുനാത്. കാമംതന്നെയാണ് ഇതിന്നു കാരണം. ജഗത്തിനെറ 

ഉല്പത്തിക്കു കാരണമായിട്ടു പേറെ എന്തു കാരണമാണുള്ളത് ? യാതൊന്നമി 

ലവ. അദ്ൂഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ധമ്മാധമ്മാദികാരണാന്തരം യാതൊന്ദമില്ല. സകല 

പ്രാണികളുടേയും (൭ല്പത്തിക്ക് ) കാരണം കാമംതന്നൊെയാകുന്നുവെന്നുള്ള ഈ 

അഭിപ്രായം & ലോകായതികന്മാരുടേതാകുന്നു. 

൯. ഏതാം ദുഷ്ടരിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോല്ലബുഭ്ധയഃ 

പ്രഭവന്തൃഗ്രകമ്മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതാംഃ. 

ഏതാം ദുഷ്ടിം- ഇപ്രകാരമുള്ള ലോകായതികമതത്തെ, അവഷ്ടഭ്യ-ആശ്രയിച്ച'ം ന 

ഷ്യാത്മാനഃ-നഷ്ടചിത്തന്മാരായും, അല്ലബുഭ്ധയഃ-അല്ലബുഭ്ധിയോടുകൂടിയവരായും (ദേ 

ഹമാത്രാത്മദശികളായും), ഉഗ്രകമ്മാണഃടക്രരകമ്മങ്ങളോടുകൂടിയവരായുമിരിക്കുന്നവര്, അ 

ഹിതാഃ-ജഗത്തിന്നു വിരോധികളായി ഭവിച്ചു”, ജഗതഃ ക്ഷയായജഗത്തിന്െറ നാശത്ത। 

ന്നായിക്കൊണ്ട്, പ്രഭവന്തിടഉത്ഭവിക്കുന്നു. ~ 
കി. 

# ചാവ്വാകന്മാരുടെ. 
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ഇപ്രകാരമുള്ള ലോകായതികമതത്തെ ആശ്രയിച്ച്” മലിനചിത്തന്മാരാ 

യും അല്പബൃദ്ധികളായും ക്രൃരകമ്മാക്കളായുമിരിക്കുന്ന അവര് ജഗത്തിന്നു വി 

രോധികളായി ഭവിച്ചിട്ട് ജഗത്തിനെറ നാശത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുത്ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഏതാം ദുൂഷ്ടീം_-ഈ മതത്തെ അവഷ്ടഭ്യ-ആശ്രയിച്ചിട്ട് ; 09 

ഷ്യാത്മാനഃ.നഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവര്__പരലോക്പ്രാപിക്കുള്ള മാ 

ഗ്ലൂങ്ങളെ. . എല്ലാം നശിപ്പ്ിച്ചിട്ടുള്ളവര് അലബുദ്ധയഃ_അവരുടെ ബുദ്ധി വിഷ 

യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് അല്പമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവര്. ഉ. 

ഗ്രകമ്മാണഃ.ക്രരകമ്മാക്കാഠം__ഹിംസാത്മകന്മാര്. അഹിതാഃ-ജഗത്തിനെറ 

ശത്രു. 9७00. ജഗതഃ ക്ഷയായ പ്രഭവന്തിടജഗത്തിനെറ നാശത്തിന്നായിക്കൊ 

ണ്ട് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 

അവര്൪__ 

൧൦. കാമമാശ്രിതയ & ० ०० ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ 

മോഹാല് ഗൃഹിത്വാസല്ഗ്രാഹാ൯ പ്രപത്തന്തേശുചീവ്രതാഃ. 

०९५, ०००; ॥००४०1०00 വയ്യാത്ത (തൃപ്പിവരാത്ത]), കാമംടകാമത്തെ, ആശ്രിത്യ--ആ 

ശ്രയിച്ചിട്ട', ദംഭമാനമദാന്വിതാടടദംഭം ഗവ്വം മദം എന്നിവയോടുകൂടിയവരായും, അശു 

ചിവ്രതാഃ-അശുദ്ധമായ (മദ്യയമാംസാദിവിഷയമായ) വ്രതത്തോടുകൂടിയവരായുമിരിക്കുന്ന അ 

വര്, മോഹാല്ം--അജ്ഞാനമാത്രംകൊണ്ട', അസല്ഗ്രാഹാന്--(ഈ മന്രംകൊണ്ടു ദേവതയെ 

ആരാധിച്ചിട്ട' മഹത്തായ നിധിയെ സമ്പാദിക്കണം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള) ദൂരാഗ്രഹങ്ങളെ, 

ഗൃഹീത്വാംസ്വീകരിച്ച്' (അവലംബിച്ച്), പ്രവത്തന്തേം(ക്ഷുദ്ദേവതാരാധനാഭിയില്) പ്ര 

വത്തിക്കുന്നു. 

തൃപ്ലീവരാത്തതായ കാമത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട' ദംഭം ഗവ്യം മദം എന്നി 

യോട്ടകൂടിയവരായും അശുദ്ധവ്യതത്തോടുകൂടിയവരായും ഇരിക്കുന്ന അവര് അ 

ഇ്ഞാനംഹേതുവായിട്ട ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടെ (ക്ഷുദൂദേപതാരാ 

ധനാദിയില്:) പ്രപത്തിക്കുന്നു 

(ശം... ഭാ) കാമം. ഇച്ഛാവിശേഷം. മോഹാല്.ം-അവിവേകംകൊണ്ട്. അ 

സല്ഗ്രാഹാ൯.അശുഭനിശ്ചയങ്ങളെ. ശേഷം (1००. 

൧൧. ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രകയാന്താമുപാശ്രിതാഃ 

കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവടിതി നിശ്ചിതാഃ. 

൧൨. ആശാപാശശത്ൈബ്ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ 

ഈഹന്തേ കാമഭോഗാത്ഥമന്യായേനാത്ഥസഞ്ചയാന്. 

അപരിമേയാം-അളവില്പാത്തതും, പ്രളയാന്താംടമരണത്തോടുക്ൂടി മാത്രം അവസാ 

നിക്കുന്നതുമായം, ചിന്താംട ചിന്തയെ, ഉപാശ്രിതാഃ-ആശ്രയിച്ചവരായും, കാമോപഭോഗ 

പരമാഃ-കാമോപഭോഗത്തെ പരമപുരുഷാത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നവരായും, ഏതാവദിതിം: 

ഇതുതന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് (കാമോപഭോഗം തന്നെയാണ്” പരമപുരുഷാത്ഥമെന്ന്, 

നിശ്ചിതാഃ ചടനിശ്ചയംചെയ്തിട്ടള്ളവരായും, ആശാപാശശതൈഃ ബദ്ധാഃ-ആശയാകുന്ന 

അനേകം കയ൨കളാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായും, കാമക്രോധപരായണാഃടകാമക്രോധങ്ങളെ 



1 
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മുഖ്യമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരായുമുള്ളവര്, കമേഭോഗാത്ഥം-കാമഭോഗത്തിന്നായിക്കൊ 

ണ്ട്, അന്യ ായേന-അന്യ്യായമായി (കളവുമുതലായതുകൊണ്ട'), അത്ഥസഞ്ചയാന്ട്ടരവ്യം 
{| റി (9 1) സമ്പാടിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന്ന്', ഈഹന്തേടഇച്ചിക്കുന്നു. 

അളവില്ലാത്തതും മരണത്തോടുകൂടി മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതുമായ 

ചിന്തയെ പ്രാപിച്ചുവരായും കാമോപഭോഗത്തെ .പുരുഷാത്ഥമായി വിചാരിക്കു 

ന്നവരായും ഇതുതനൊയാണ് എല്ലാം (ക്രാമോപഭോഗംതനൊയാണ് പരമപു 

രുഷാത്ഥം) എന്ന നിശ്ചയത്തെ ചെയ്തുവരായും ആശാപാശങ്ങളാല് ബന്ധി 

ക്കപ്പെട്ടവരായും കാമക്രോധങ്ങളെ മുഖ്യമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നപരായുമുള്ള. 

വ൪ കാമഭോഗത്തിന്നായിക്കൊണ്ട് - അന്യായമായി ദൂവ്യസഞ്ചയത്തെ ഇക്ക 

ക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ചിന്താം....ഉപാശ്രിതാഃ-എല്ലായ്്കോഴചം ചിന്താപരന്മാരായി 

എന്നത്ഥം. കാമോപഭോഗപരമാഃ__കാമാ$ (കാമ്യന്ത ഇതി കാമാഃ)_ശബ്ദാദി 

വിഷയങ്ങഥം. അവയെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് (സുഖത്തിന്ന് ) പരമാശ്രയം 

എന്നു വിചാരിക്കുന്നപര് എന്നത്ഥം. ഏതാവല് ഇതി നിശ്ചിതാഃ-കാമോപ 

ഭോഗം തന്നെയാണ് പരമപുരുഷാത്ഥമായിട്ടുള്ളത് (അല്ലാതെ പരലോകസുഖ 

മെന്നൊന്നില്ല) എന്ന നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവര്. ആശാപാശശതൈഃ 691 

ഭ്ധാഃ- അനേക ആശകളാല് പല ഭിക്കിലേക്കുമാകഷിക്കപ്പെട്ടവര്. കാമക്രോ 
ധപരായണാഃ-കാമക്രോധങ്ങാംതനൌൊ പരമാശ്രയമായിട്ടുള്ളവര്. ഈഹന്തേം 

& ० 1०9} 68072 (ചെയ്യുന്നു). കാമഭോഗാത്ഥം-കാമാനുഭവത്തിന്നുവേണ്ടി; ധമ്മാ 

ത്ഥമല്പ എന്നത്ഥം. അത്ഥസഞ്ചയാ൯.-അത്ഥപ്രചയത്തെ (ദൂവ്യസമ്പാദ്യത്തെ) 

അന്യായേന-അന്യായമായി__അന്യനെറ സ്വത്തിനെ അപഹരിക്കുക മുതലാ 

യതുകൊണ്ട്' എന്നത്ഥം. (വിഷിയാനുഭവത്തിന്നുലേണ്ടി ശാസ്രൂവിരുദ്ധമായും 

കപടവഞ്ചനാദിരൂപമായുമിരിക്കുന്ന മാഗ്ഗംകൊണ്ടു ദ്രവ്യം സമ്പാദിക്കുന്നവെ 

ന്നത്ഥം). 

അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇവ്രകാരമാകുന്നു__ 

൧൩. ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ലമിമം പ്രാപ്പേ മനോരഥം 

ഇദമസ്സീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പ്യനദ്ധനം. 

ഇദം--ഈ വസ്തം അട്മയ-ഇന്ന്'; മയാ-എന്നാല്, ലബ്ലം-പ്രാപിക്കപ്പെട്ട. ഇമം മ 

നോരഥംടഈ മനോരഥത്തെ (മനസ്സിന്ന് ഇഫഷ്ടൂമായിട്ടള്ളതിനെ), പ്രാപ്പേ ചടാഞാന് പ്രാപി 

ക്കും. ഇദം-ഈ വസ്തം അസ്സി ഉണ്ട്”. ഇദം ധനം അപിടഈ ധനവും കൂടി, മേ-എനിക്ക്ം 

പുനഃ--ഇനി, ഭവിഷ്യതി ഉണ്ടാകും. 

ഈ വസ്തു ഇന്ന്” എന്നാല് പ്രാപിക്കപ്പെട്ട. ഈ മനോരഥത്തെ ഞാ൯ 

പ്രാപിക്കും. ഈ വസ്തൂ (എന്നിക്ക് ) ഉണ്ട്. ഈ ധനവും കൂടി ०.05) कभ ഇനി 

ഉണ്ടാകും. (4ഇത്യ ഇഞാനവിമോഹിതാഃ സന്തഃ നരകേ പതന്തി? എന്നിങ്ങിനെ 

സാലാമത്തെ ദ്ല്ലോകത്തോട് ഇതന്വയിക്കുന്നു). 

062 # 
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। 5} (८००-&9) ഇദം..ഈ ദ്രവ്യം. അദ്യ-ഇപ്പോറം. മനോരഥം-മനസ്സ്സിന്നു. 
)) സന്തോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇദം ധനം അപി ഭവിഷ്യതി ഈ ധനവും 

കൂടി വരുന്ന കൊല്ലത്തില് എനിക്കു കിട്ടും അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ധനികനാണ്” 
എന്ന കിത്തിയോടുകൂടിയവനായി ഭവിക്കും. 

൧൪. അസൌ മയാ ഹതഃ ८०(@) ०00519०9] ചാപരാനപി 
ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോഹം ബലവാന് സുഖി. 

അസൌ ശത്രുഃ-ഈ ശത്രു, മയാ-എന്നാല്, ഹതഃ--കൊല്ലപ്പെട്ട. അപരാന് അ. 
പിടമറവ (ശത്രു) വഗ്ഗുങ്ങളേയും, ഹനയിഷ്ഷയേ ച--ഞാന് കൊല്ലം. അഹം ഈശ്വരഃ--ഞാന് 
ഈശ്വരനാകുന്ന (വിദ്്ാധനാദികളെക്കൊണ്ടു സമത്ഥനാകുന്നു). അഹം ഭോഗീടഞാന് 
ഭോഗത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവന്, അഹം-ഞാന്ം സിദ്ധം: കൃതകൃത്യന്. ബലവാന്൯-ബലമു 

280102०, സുഖിടസുഖിയുമാകുന്നു. 

ഈ ശത്രു, എന്നാല് കൊല്ലപ്പെട്ടു; മറവുള്ള ശത്ര,ക്കളേഷും ഞാന് കൊ. 
ല്യം ഞാനൊരിശ്വരനാകുന്നു; ഞാന് ഭോഗത്തെ അനുഭപിക്കുനാപ൯; ഞാ൯ 
കൃതകൃത്യ൯ ഞാന് ബലവാനും സുഖിയുമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ജയിപ്പാ൯ വളരെ പ്രയാസമായ ദേവദത്തന് എന്നു പേരായ 
ഈ ശത്രംവിനെ ഞാ൯ കൊന്നു; മററുള്ള ശത്ര,ക്കളേയും ഞാ൯ കൊല്ലം. ഈ 
സാധുക്കറാക്ക് എന്തു ചെയ്യാന് കഴിയും? ഒത വിധത്തിലും എനിക്കു തുല്യനാ ठ | = | 9) 

1) യിട്ടാരുമില്പ. എന്തെന്നാല് ഞാന് ഇദശ്വരനാകുന്നു ഞാ൯ സുഖമനുഭവിക്കു 
ളൂ ) 9] 02. ഞാ൯ സ്വ്ൃപ്രകാരേണ സിദ്ധനായിരിക്കുന്നു; പുത്രന്മാരെക്കൊണ്ടും പൌ 

ത്രന്മാരെക്കൊണ്ടം പൌത്രിമാരെക്കൊണ്ടും ഞാ൯ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ 
ह| 1] കേവലം ഒരുവയല്ല; ഞാ൯തന്നെയാണ് ബലവാനും സുഖിജും; ००88 016 (2 

മിക്കു ഭാരത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു (മാത്രം) ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൧൫. ആഡ്യയോഭിജനപാനസ്തി കോദ്വ്യോസ്ത്റി സദൂശോ മയാ 
യക്ഷ്യയേ ദാസ്യ്യാമി മോഭിഷ്യയ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ. 

൧൬. ̀  അനേകചിത്തപിഭരാന്താ മോഹജാലസമാവ്ൃതാഃ 
പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശുചൊ. 

(അഹം)ടഞാ൯, ആഡ്യയഃടധനാടിസമ്പന്നനും, അഭിജനവാന്--കലീനനും, അ 
1}. 1= 6288012. മയാ സദൃശഃ-എനിക്കു തുല്യനായി, छत) 8 കടവേറെ ആര്, അസ്തി ഇരി 
ക്കുന്നു. യക്ഷ്ഷ്യേ-ഞാന് യാഗം ചെയ്യും, ഭാസ്യാമിടഞാന് ദാനം ചെയ്യും, . ०००७16०] = 
ഞാന് ഹഷീത്തെ പ്രാപിക്കും, ഇതി-എന്നിങ്ങിനെ, അജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ_-അഴണ്ഞാനം 
കൊണ്ടു പല വിധത്തിലും മോഹത്തെ പ്രാപിച്ചവരും (മിഥ്യാഭിനിവേശത്തെ പ്രാപിച്ചവ 
രും), അനേകചിത്തവിഭരാന്താഃ-നാനാവിധമനോരഥങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്ന ചിത്തത്താല് 
വിക്ഷിപ്തന്മാരും, മോഹജാലസമാവ്ൃതാഃ-മോഹമയമാകുന്ന ജാലത്താല് (വലയാല്) ചുററ 
പ്പെട്ടവരും, കാമഭോഗേഷുടവിഷയഭോഗങ്ങളില്, പ്രസക്താഃ-ടഅഭിനിവിഷ്ടന്മാരുമായി 
(അതിയായ ആസക്തിയോടുകൂടിയവരുമായി), അശുചൌ-അശുദ്ധമായ, കശ്മലമായ, നര 
കേടനരകത്തില്, പതന്തിടവിഴുന്നു. 



ഡേ 
൧൬൨0൦ അധ്യായം ൪൮൭ 

“ഞാ൯ ധനാദിസമ്പനാനാകുന്നു. ഞാന് കലീനനാകുന്നു. എനിക്കു 
തുല്യനായിട്ട വേറെ ആരാഞെള്ളതി്? ഞാ൯ യാഗം ചെയ്യും ഞാന് ദാനം ചെ 
യൂം; ഞാന് ഹഷത്തെ പ്രാപിക്കും”. ഇങ്ങിനെ അജ്ഞാനംകൊണ്ടു പലവിധ 
ത്തിലും മോഹത്തെ പ്രാപിച്ചവരും, വിവിധമനോരഥങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്ന 
ചിത്തത്താല് വിക്ഷിപ്പന്മാരും, മോഹമയമാകുന വലയാല് ചുററപ്പെട്ടവരും, 
വിീഷയഭോഗങ്ങളില് അത്യന്താസക്തന്മാരുമായി അവര് കശൂലമായ നരക 
ത്തില് പിഴുന്നു. 

(ശം-ഭാ) “ഞാ൯ ധനവാനാകുന്നു. കലീനനാകുന്നു_എഴു തലമുറയാ 
യി പേദത്തില് നിപുണന്മാരായിരിക്കുനാപരുടെ (ശ്രോത്രിയത്വാദിസമ്പത്തോടു 
കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ) കുലത്തിലാണ് ഞാന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കായ്യൂ 
ത്തിലും എസഡിക്കു തുല്യനായിട്ടാരുമില്ല. അതിന്നുംപുറമെ. യാഗംകൊണ്ടും 
ഞാന് അന്യന്മാരെ തോല്ലിക്കും (യാഗാദികമ്മങ്ങഥംകൊണ്ടും ഞാ൯ അന്യൃന്മാരേ 
ക്കാഥം മേലെ പോകും), ഞാന് നടന്മാക്ക് (പളൂരെ ദ്രവ്യം) കൊടുക്കും അതിശയ 
മാകുംവണ്ണ്ണം സന്തോഷത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയും”. എന്നിങ്ങിനെ അജ്ഞാ 
നംകൊണ്ട പല വിധത്തിലും അപിപേകത്തെ പ്രാപിച്ചുവരും മുമ്വറഞ്ഞപ്രകാര 
മുളള അനേകവിധമായ ചിത്തങ്ങളാല് (ചിത്തലികാരങ്ങളാല്) പല വിധത്തി 
ലും ഭൂമിച്ചിരിക്കുന്നപരും, ആവരണാത്മകത്വം (०० & എന്ന സ്വഭാവം) ഹേ 
തുവായിട്ട് ഒരു ജാലംപോലെയിരിക്കുന്ന അവിവേകത്താല്, അജ്ഞാനത്താല്, 
ചുററപ്പെ]ട്ടവരും, വിഷയോപഭോഗങ്ങളില് അതിയായ ആസക്തിയോടുകൂടിയ 
വരുമായി അപര് അതുകൊണ്ട്? അന്നേകം പാപങ്ങളെ സമ്പാദിച്ച് അശുചി 
യായിരിക്കുന്ന നര കത്തില്__വപൈതരണ്യ്യാദിനരകങ്ങളില്_പീഴുന്നു. 

(ശ്രീ) “യക്ഷ 8000190] മോദിഷ്ഷ്യേ? എന്നിങ്ങിനെ അവരുടെ എന്തെല്ലാം മനോരഥങ്ങളാ 
ണ് പറയപ്പെട്ടത്, അതെല്ലാം കേവലം ദംഭാഹങ്കാരപ്രധാനമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നതല്ലംതെ സാ 
ത്ത്വികമായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി പറയുന്നു__ 

൧൭. ആത്മസംഭാവിതാഃ 01786719 ധനമാനമദാന്വിതാഃ 
യജന്തേ നാമയജ്ജൈഞസ്ന്റേ ദംഭേനാവിധിപൃദ്യകം. 

ആത്മസംഭാവിതാടടതന്നെത്താന് പൂജിക്കുന്നവരും (പുകഠത്തുന്നവരും), 1292198 = 
വണക്കമില്പാത്തവരും, ധനമാനമദാന്വിതാഃ (സന്തഃ)ടധനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗവ്വം മദം ഇ 
വയോടുകൂടിയവരുമായിട്ട്, തേ--അവര്, ദംഭേനം:ദംഭംകൊണ്ട', അവിധിപൂവ്വകം-വേദ 
വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ, നാമയജൈഞഃ യജന്തേപേരിനുമാത്രം യജ്ഞഞ്ങാം ചെയ്യുന്നു. 

തന്നെത്താന് പുക നീവരും, കീഴ് വണക്കമില്ലാത്തവരും. ധനംകൊ 
ണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗവം മദം ഇവയോടുകൂടിയവരുമായിട്ട് അവര് ദംഭംകൊണ്ടു വേദ 
വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ പേരിനുമാത്രം ९०८००३०० ചെയ്യുന്നു. 

(८०2० -69) ആത്മസംഭാവിതാഃതങ്ങറം സവഗുണവിശിഷ്ടുന്മാരാണ? എ 
ന്ന വിചാരത്തോട്ുകൂടി തന്നെത്താ൯ പുൂജിക്കുന്നപര്__സാധുജനങ്ങളാല് ०५] 
തന്മാരല്ല എന്നത്ഥം. ദംഭേന.ധമ്മലിരോധമായിട്ട്? (ധമ്മമെന്ന നാട്ടത്തില്), 



ട് ൮൧- 

൪൮൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

അവിധിപൂവകം-വേദത്തില് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള അംഗങ്ങളോടും ഇന്നപ്രകാരം 
ചെയ്യുണമെന്നുളൂള വിധിയോടും കൂടാതെ. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

൧൮. അഹംകാരം ബലം പ്പം കാമം കോധം ച സംശ്രിതാഃ 

മാമാത്മപരദേഹേഷ്ടു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസ്മയകാഃ. 

അഹംകാരംഅഹംകാരത്തേയും, ബലം-ബലത്തേയും, ഭപ്പും-ദപ്പുത്തേയും (എ 

വിക്കു സമനാരുമില്പ എന്ന വിചാരത്തേയും), കാമം--കശയേയും, ക്രോധം ച-കോപ 

ത്തേയും, സംശ്രിതാഃ (സന്തഃ) -ആശ്രയിച്ചവരായിട്ട', അഭ്യസ്തയകാട-ഈ അസൂയയുള്ള ജ 

നങ്ങഠം (സന്മാഗ്ലത്തില് പ്രവത്തിക്കുന്നവരുടെ ഗുണങ്ങളില് ദോഷാരോപണം ചെയ്യുന്ന 

ഇവര്), ആത്മപരദേഹേഷുടതങ്ങളുടേയും അന്മൃയന്മാരുടേയും ദേഹങ്ങളില്, മാംടചിദംശ 

മായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എന്നെ, പ്രദ്വിഷന്തഃ (യജന്തേ ദ്വേഷിക്കുന്നവരായി യജ്ഞം 

ചെയ്യുന്നു. 

അഹംകാരം ബലം ഭവ്യം ആശ കോപം ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന 

അസ്ദൂയയുള്ള, ഈ ജനങ്ങറം തങ്ങളുടേയും അന്യയന്മാരുടേയും ഭേഹങ്ങളില് ചി 

ദംശമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എന്നെ ദ്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) അഹംകാരം__താ൯ ഇന്നിന്ന ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവനാണ് 

എന്നു വിചാരിക്കുക__ചില ഗുണങ്ങറം തന്നിലില്ലാത്തതാണെങ്കിലും അവയേ 

യും തന്നിലാരോപിച്ച് അങ്ങിനെ (ഉള്ളതായും ഇല്ലാത്തതായും) ഉള്ള ഗുണങ്ങ 

ഒഓല് താന് വിശിഷ്ടനാകുന്നുവെന്നു ഭാവിക്കുക. ഈ അഹംകാരമെന്നു പറയ 

പെടുന്നതാണ് അവിദ്യ. അത് ഏററവും കഷ്ടുമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. (അതിയാ 

യ യത്തംകൊണ്ടു മാത്രമേ വിലേകികറംക്കുംകൂടി അതിനെ ത്ൃജിപ്പാ൯ കഴിയു 

ളവെന്നത്ഥം). അതു സകലദോഷങ്ങറാംക്കും സകല അനത്ചപ്രവൃത്തികറം 
ക്കും മൂലമാകുന്നു. ബലം-അന്്യനെ തോല്ലിക്കുന്നതിന്നു ഹേതുപായതും കാമരാ 

ഗങ്ങളോടുകൂടിയതുമായത് ബലം. ഭഡ്വ്യം-യാതൊന്നിനെറ ഉത്ഭവത്തിങ്കല് ഒ 

രുവ൯ ധമ്മത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നുലചോ അതു ഒപ്പും. അത്” അന്തഃകരണത്തെ 

ആശ്രയിച്ചരിരിക്കുന്ന ഒരു ദോഷപിശേഷമാകുന്നു. കാമം. സ്ര്രിവിഷയമായതും 

മറവും. ക്രോധം-അനിഷ്ടുവിഷയമായിട്ടുള്ളത്. ആശ്രിതാഃ-അവര് ഇവയേ 

യും മററനേകം മഹത്തായ ദോഷങ്ങളേയുമാശ്രയിച്ചവരാകുന്നു. അതിന്നും പു 

റമേ അവർ, മാം-ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ; ആത്മപരദേഹേഷ്ു പ്രദ്വി 

ഷന്തഃസ്വദേഹത്തിലും അന്തൃദേഹങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കും കമ്മങ്ങറം 

ക്കും സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്ന__ അവര് എനരെറ ശാസനയെ 

(ശ്രുതിസ് മൃതിരൂപമായ ശാസനയെ) അതിക്രമിച്ചു നടക്കുന്നു. പ്രദ്വിഷന്തഃ 

2 )9900 ശാസനയെ അതിക്രമിച്ചു 02580125" (ശ്രുതിയിലും സ് മൃതിയിലും പ 
് ] 0 ധ റി ക മ & (ശ്ര) ദംഭയജ്ഞങ്ങള്ില് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പോം അത് തനിക്കു വൃഥാ ഒരു പീ 

००९००९५} ഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ വിധിപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള പശുഹിംസയും, അവയുടെ പ്രാ: 

ണന്നു ഹാനി വരുത്തി എന്നു മാത്രമായി ശേഷിക്കുന്നതാണ്. അതിനാലാണ' തങ്ങളുടേയും അന്യ 

ന്മാരുടേയും ദേഹങ്ങളിലിരിക്കുന്ന എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതു്. 



൨൭ 
൧൬-0൦ അധ്യായം ൪൮൯ 

റയപ്പെടുന്ന അത്ഥജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനത്തില് വൈമനസ്യയം;)പ്രദ്വേഷം. അതി 

നെ ചെയ്യുനാവരാകുന്നുവെന്നത്ഥം. അഭ്യസ്മയകാഃ- അവര് സന്മാഗ്ഗത്തില് 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരുടെ ഗണങ്ങളില് സഹിക്കവയ്യാത്തവരാകുന്നു. 

(ശ്രി) അവരുടെ ആസുരസ്വഭാവത്തിന്ന് ഒരിക്കലും ക്ഷയം വരുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നു--- 

൧൯. താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രുരരാ൯ സംസാരേഷുയ നരാധമാ൯ 

ക്ിപാമയജസ്രമശുഭാനാസുരിഷ്വേവ യോനിഷ്ു. 

ദപിഷതഃ-എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരുംം ക്രൂരാ൯--ക്രൂരസ്വഭാവമുള്ളവരും, അശു 

ഭാന്--അശുഭകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരും, നരാധമാന്ടമനുഷ്യരില്വെച്ച' അധമന്മാരുമായി 

രിക്കുന്ന, താന്: അപ്രകാരമുള്ളവരെ, സംസാരേഷുടജനനമരണമാഗ്ലുങ്ങളില്, ആസുരീഷു 

യോനിഷു ഏവാ-അതിക്രൂരങ്ങളായ (വ്യാഘസപ്പ്യാടി) യോനികളില്തന്നെ, അജസ്രരം--എ 

ന്നും, അഹംടഞാന്, ക്ഷിപാമിടതള്ളിയിടുന്നു (ജനിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരും ക്രരന്മാരും അശുഭകമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവരും 

മനുഷ്യരില്വെച്ചുധമന്മാരുമായ അപ്രകാരമുള്ള അവരെ ഞാന് എപ്പോഴും സം 

സാരങ്ങളില് അസുരയോനികളില്ത്തനൊ തള്ളിയിടുന്നു. (പാപകമ്മികളായ 

അവക്ക്? തദനുരൂപമായ ഫലത്തെ ഞാ൯ കൊടുക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

(ശം_ഭാ) ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാ൯ താ൯.സന്മാശ്ശുത്തിന്നു വിരോധികളും സാ 

ധുജനങ്ങളേയും എന്നേയും ദ്വേഷ് ക്കുന്നവരും ക്രൃരന്മാരുമായ അവരെ; നരാധ 
മാ൯_അധമ്മമാകുന്ന ദോഷത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിനാല് മനുഷ്യരില്വെച്ച്' 

അധമന്മാരും, അശുൂഭാ൯_അശുഭകമ്മങ്ങളെ. ചെയ്യുന്നവരും (ആയ അവരെ); 

അഹം-ഞാ൯; സംസാരേഷുനരകസംസരണമാഗ്ഗങ്ങളില്; ആസുരിഷ്യ യോ 

നിഷുംക്രൃരകമ്മപ്രായന്മാരായ വ്ൃ്രയുസിംഹാഭികളുടെ യോനികളിതഃ അജ 

സ്രം-എന്നും (സന്തതം; ക്ഷിപാമിതള്ളിയിടുന്നു. 

൨0. ആസുരീം യോനിമാപന്നാ മൂഡ്ഥാ ജന്മനി ജന്മനി 

മാമപ്രാപ്പ്യൈഡ ക്ഷെന്തേയ തതോ യാത്ത്ൃയധമാം ഗതിം. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തിപുത്ര, (തേ ച) മൂഡ്ഥാഃ--അങ്ങിയനെയിരിക്കുന്ന 

ആ മൂഡന്മാര്, ജന്മനി ജന്മനിടജന്മംതോറം, ആസുരിം യോനിംഅസുരസ്വഭാവത്തോടുകൂ 

ടിയ ജന്മത്തെത്തന്നെ, ആപന്നാ$ടപ്രാപിച്ചവരായിട്ട', മാം-എന്നെം, അപ്രാപ്യ) ഏവ: 

പ്രാപിക്കാതെതന്നെ, തതഃ അതിലും (അസുരയോനിയേക്കാളും), അധമാം-നീചമായ (൮൮ 

ക്ഷപാഷാണാദിരൂപമായോ പൈശാചമായോ ഉള്ള നികൃഷ്ടമായ), ഗതിംടഗതിയെ (ജന്മ 

ത്തെ), യാന്തിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന., അപ്രകാരമുള്ള മൂഡന്മാർ ജന്മംതോറവും അസുര 

സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ജന്മത്തെത്തന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാതെത 

ന്നെ അതിലും (അസുരയോനിയേക്കാളും) നികൃഷ്ടമായ ജന്മങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) അസുരജന്മത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മൂഡ്ധന്മാര് ജന്മംതോവും 

അതിതാമസമായിരിക്കുന്ന യോനികളില് ജനിച്ച്” ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന എ 

ന്നെ പ്രാപിക്കാതെതനനെ അതിലും നികൃഷ്ടമായ ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മാം 



ॐ 
ठ 90 ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

. 
1) അപ്രാപ്യ) ഏവ.-എന്നെ പ്രാപിക്കാതെതനനെ__ അവര് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന 

| )) ) 5) 9) കായ്യത്തില് ലേശമെങ്കിലും സംശയത്തിന്നിടയില്ല. അതിനാല് മാം അപ്പാ 
റി 

1 പ്പ) ഏവ് എന്നതിന്ന് എന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട സാധുമാഗ്ലത്തെ പ്രാപി 
ക്കാതെതന്നെ എന്നത്ഥം. 

[ശ_സ] *“പ്രവൃത്തിം ച നിപൃത്തിം ച ജനാ ന 01168 എന്നു തുടങ്ങി “തതോ യാന്ത്യധമാം 
ഗതിം? എന്നതുവരേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് ', രജസ്മുമോദോഷങ്ങളാല് മഷി തമായിരിക്കുന്ന അ 
ന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയ ആസുരന്മാരുടെ യാതൊരു സമ്പത്താണുള്ളത് അതിന്െറ ഫലം കീഴ് പോ 
= കിഴ്”പോട്ടുള്ള പതനമല്ലാതെ ഒരിക്കലും ശ്രേയഃപ്രാപ്തിയല്ല എന്നതുഹേതുവായിട്ടു ബുദ്ധിമാനും 
സദാ സദസദ്വിവേകിയുമായ പുരുഷന്, പുരുഷത്വസിദ്ധി സഫലമാകുന്നതിന്നുവേണ്ടിം വിവേക 
ഭൂംശത്തിന്നു ഹേതുവായിരിക്കുന്ന ടുയ്യയോനിപ്രാഫ്ലിക്കു മുനുതന്നെ സ്വയമേവ ആസുരസമ്പത്തിക്കു? 
അവിഷയനായി ഭവിച്ചു സദസദ ധിവേകവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു പരമപുരുഷാത്ഥസിദ്ധിക്കായി സ 
ദാ യത്നം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പ്ിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുകൊണ്ട്, ആസുരസമ്പത്തു ബന്ധ 
ത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുതന്നെയാകുന്നും ഒരിക്കലും മോക്ഷത്തിന്നല്ല, എന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. 

സകല അസുരസമ്പത്തുകളില്വെച്ച് ഇവിടെ മൂന്നുവിധസമ്പത്തുകളെ സംക്ഷേപമായി 
പറയുന്നു. അസുരസമ്പത്തുകഠംക്ക്' അവസാനമില്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഈ മൂന്നുവിധമുള്ളവയില് 
അന്തഭപിക്കുന്നു. അവയെ (മൂന്നിനേയും) ഉപേക്ഷിച്ചാല് എല്ലാമുപേക്ഷിച്ച ഫലമാകുന്നു. അവ 
സകല അനത്ഥങ്ങഠാക്കും മുലമാകുന്നു. അതിനെ (അവയുടെ സംക്ഷേപോക്തിയെ) താഴെ പറ 
യുന്നു__ 

൨൧. ത്രിചിധം നരകസ്യയദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ 
കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്ത്സ്മാഭേതത് ത്രയം ത്യജേല്. 

കാമഃ-കാമം (ആശ), ക്രോധഃ-ക്രോധം, തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, ലോഭഃ-ലോഭം 
(6202) 9780 ദൂരവ്ൃത്തിലിച്ഛു),, (ഇതി) ഇദം ത്രിവിധം-എന്നീ മൂന്നുകൂട്ടം, നരകസ്ൃടനരക 
ത്തിന്െറ, ദ്വാരം-വാതലായും, (അതഃ ഏവ)ടഅതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ, ആത്മനഃടതനി 
ക്ക്, നാശനംടനാശത്തെ ചെയ്യുന്നതിന്നു ഹേതുവായും (നിചയോനിപ്രാപകമായും) ഇരിക്കു 
ന്നു. തസ്മാല്അതിനാല്, ഏതല് ത്ൂരയം--ഈ മുന്നുകൂട്ടത്തേയും, തൃജേല്-സപവ്വയാത്മനാ തൃ 
ജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

കാമം ക്രോധം അപ്രകാരംതന്നെ ലോഭം എന്നീ മൂന്നുകൂട്ടം നരകത്തി 
നെറ ദ്വാരമായും, അതുഹേതുപായിട്ടുതന്നെ ആത്മാവിനെ നിചയോനിയെ 
പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ മൂന്നു കൂട്ടത്തേയും സ വ്യാത്മ 
നാ തൃജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നരകസ്യ ഇദം ദ്വാരംനരകത്തില് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള ഈ 
ദ്വാരം. ത്രിപിധം൭ത്രിപ്രകാരമാകുന്നു. ആത്മനഃ നാശനം_ആ ദ്വാരത്തില് 
പ്രവേശിച്ചു ഉട൯തന്നെ ആത്മാ നശിക്കുന്നു_അത് ഒരു പുരുഷാത്ഥത്തിനെ 
® }€ 1० യോഗ്യമായി ഭപിക്കുന്നില്പ എന്നത്ഥം. അതിനാലാകുന്നു ആ ദ്വാരം 
ആത്മാവിന്നു നാശഹേതുവാകുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞത്. അതെന്താകുന്നു?__കാ 
2०; ക്രോധം, അപ്രകാരംതന്നെ ലോഭം, എന്നീ മൂന്നുകൂട്ടം. ഈ ദ്വാരം ആത്മാ 
വിന്നു നാശകരമാകയാല് (ഏവനും) കാമാടി ഈ മൂന്നുകൂട്ടത്തേഷും തൃയജിക്കേണ്ട 
താകുന്നു. 



൧൮൭ 
൧ന്നവാം അധ) 9620 © 0.0 

ഇനി ഇവിടെ ത്യാഗത്തെ സ്തൂതിക്കുന്നു__ 

൨൨. ഏതൈവിമുക്തഃ കൌന്തേയ തമോദ്വാര്ൈസ്രിഭിന്നരഃ 

ആചരത്യ്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തുതോ യാതി പരാം ഗതിം. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തിപുത്ര, തമോദ്വാരൈഃടനരകത്തിന്നു ദ്വാരഭൂതങ്ങ 

ളായിരിക്കുന്ന, ഏതൈഃ ത്രിഭിഃ--ഈ (കാമാദി) മൂന്നു കൂട്ടത്താല്, വിമുക്തഃ-മോചിക്കപ്പെട്ടം 

നരഃ-മനുഷ്യന്, ആത്മനഃ-തനിക്ക്', ശ്രേയട-തപോയോഗാദശ്രേയഃസാധനത്തെ, ആ 

ചരതിട ആചരിക്കുന്നു (അനുഷ്ണിക്കുന്നുു. തതഃ (ച)-അതിനാല്തന്നെ, പരാം ഗതിം--മോ 

ക്ഷത്തെ, യാതിട--അവന് പ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ കുന്തിപൃത്ര, നരകത്തിന്നു ദ്വാര്ഭൂതമായിരിക്കുന്ന കാമാദി 

ഈ മൂന്നു കൂട്ടത്താല് മോചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ൯ തനിക്കു ശ്രേയഃസാധനമായിട്ട 

ഒള തിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതിനാല്തന്നെ അവന് മോക്ഷത്തേയും പ്രാപി 

ക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) ദുഃഖമോഹാത്മകമായിരിക്കുന്ന നരകത്തിനെറ ദ്വാരമാകുന്ന 

കാമാടിത്രയത്താല് മോചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ൯ തനിക്കു ശ്രേയസ്തരമായിട്ടുള്ളതി 

നെ അനുഷ്ടിക്കുന്നു. യാതൊന്നിനെറ പ്രതിബന്ധംകൊണ്ടാണ്” അവന് ഇ 

തിന്നു മുമ്പില് അതിനെ ചെയ്യാഞ്ഞത് അതില്ലാതായപ്പോോം അവന് ശ്രേയ 

സ്ൃരമായിട്ടുള്ളത്ിിനെ ചെയ്യുന്നു. (കാമാദിത്രയത്തിന്െറ പ്രതിബന്ധംകൊണ്ട്' 

ഇതേവരെ അവന്നു ശ്രേയഃസാധനത്തെ ചെയ്താ൯ തരമായില്പ. അവ ഇല്ലാ 

തായപ്പ്യോഠം അവന് തനിക്കു ശ്രേയസ്തരമായിട്ടുളളതിനെ ആചരിക്കുന്നുവെന്ന 

ത്ഥം). അതിനാല്തന്നെ__തദാചരണത്താല്തന്നെ_അപ൯ മോക്ഷത്തെ 

ക്കൂടി പ്രാപിക്കുന്നു. 
ഈ അസുരസമ്പത്തുകളെ ആസകലം പരിവജ്ജിക്കന്നതിന്നും ശ്രേയഃസാധനത്തെ ആച 

രിക്കുന്നതിന്നും കാരണം ശാസ്ത്രുമാകുന്നു. ശാസ്ത്രപ്രമാണംകൊണ്ട്' ഇതു രണ്ടും ചെയ്ത്താന് കഴിയുന്നതാ 

ണ്; മറെറാരു വിധത്തില് കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാല് - 

൨൩. യഃ ശാസ്സ്രരപിധിമുല്സ്തജു വത്തതേ കാമകാരതഃ 

ന സ സിദ്ധിമവാപ്പോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. 

യഃടയാതൊരുവന്, ശാസ്ത്രവിധിംടവേദവിഹിതമായ ധമ്മത്തെ, ഉതല്സ്തജ്യ-൭. 

പേക്ഷിച്ച്, കാമകാരതഃദയഥേഷ്ടം (ഇഷ്ടംപോലെ), വത്തതേടപ്രവത്തിക്കുന്നുവോ, സഃ 

അരവന്൯, സിദ്ധിംടതത്ത്വജ്ഞാനത്തെ, ന അവാപ്പോതിടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. ന സുഖം-സു 

ഖത്തെ (ഉപശമത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പരും ഗതിം (ച) നംമോക്ഷത്തേയും പ്രാപിക്കു 
ന്നില്ല. 

എവന് വേദവിഹിതമായ ധമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് യഥേഷ്ടം പ്രവത്തി 

ക്കുന്നവോ അവ൯ തത്ത്വജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. സുഖത്തേയും മോക്ഷ 

ത്തേയും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

(८९०-&0) ശാസ്രൂവിധിം-കത്തപ്യമായും അകത്തവ്യമായുമുള്ള വയുടെ 

ജ്ഞാനത്തിന്നു കാരണമായതും വിധിപ്രതിഷേധങ്ങറം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു 

क “കാമചാരതഃ? എന്നാകുന്നു കല്ക്കട്ട പുസ്കത്തിലെ പാഠം. 



നയി 
ര്൯൨ क 

മായ വേദവിധിയെ. ഉല്സ്തജ്യ-ത്ൃജിച്ചിട്ട്. കാമകാരതഃംകാമത്താല് പ്രേരി 
തനായിട്ട്.. സിഭ്ധിം-പുരുഷാത്ഥയോഗ്യതയെ. ന അപലാപ്പോതി.പ്രാപിക്കുന്നി 
പ്പ. ന സുഖം ന പരാം ഗതിം-ഇഹലോകസുഖമാകട്ടെ, പ്രകൃഷ്ടഗതിയെ_ 
സ്വഗ്ലത്തെ അല്ലെങ്കില് മോക്ഷത്തെ ആകട്ടെ, പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

൨൪. തസ്ാച്ഛാസ്രൂം പ്രമാണം തേ കായ്യാകായ്യുപ്യവസ്ഥിതൌ 

ജ്ഞാത്വാ ശാസ്രൂവിധാനോക്തം കമ്മ കത്തുമിഹാഹസി. 

തസ്മാല്--അതിനാല്, തേംടനിനയക്ക്', കായ്യാകായ്യവൃയവസ്ഥിതൌ--ഇതു ചെയ്യേണ്ട 
ത്' ഇതു ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്ന ൮ൃവസ്ഥയില്, ശാസ്ത്രം-ശ്രുതിസ് മുതിപുരാണാദിശാസ്ത്രം 

തന്നെ, പ്രമാണംപ്രമാണം. (അതഃ )--അതുഹേതുവായിട്ട് ശാസ്ത്രവിധാനോക്തംടശാസ്ത്ര 

വിധികൊണ്ടു പറയപ്പെട്ടിട്ടള്ളതിനെ, ജ്ഞാത്വാ--അറിഞ്ഞ്”, ഇഹ-ഇഹലോകത്തില്, ക 

മ്മ--കമ്മത്തെ, കത്തും-:ചെയ്യാന്, അഫസിടനീ യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 

അതിനാല്, ഇതു ചെയ്യേണ്ടത്” ഇതു ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്ന വ്യവ 
സ്ഥയില് നിനക്കു ശാസ്രൂം പ്രമാണമാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട് ശാസ്രൂവിധി 
കൊണ്ടു ^ 10९06) 13) 588 തിനെ അദിഞ്ഞ് ഇഹലോകത്തില് കമ്മം ചെയ്യാന് 
നീ നോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ശാസ്സൂം-പേദം. പ്രമാണം-ജ്ഞാനസാധനം. കായ്യാകായ്യുവ്യ 

വസ്ഥിതൌ.കത്തവ്യാകത്തപ്യങ്ങളുടെ (ധമ്മാധമ്മങ്ങളുടെ) വ്യവസ്ഥയില്, ശാ 
സ്രൂുവിധാനോക്തം__വിധാനം-വിധി; ശാസ്രുംതനനൊ വിധാനമായതു ശാസ്രൂവി 
ധാനം__“ഇതു ചെയൂണം, ഇതു ചെയുരുത് › എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ലക്ഷണത്തോ 

ടകൂടിയത്. പ്രകാരമുള്ള ശാസ്രൂപിധികൊണ്ടു പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. കമ്മം..സ്വ 

കമ്മമായിട്ടുള്ളതു യാതൊന്നോ അതിനെ; കത്തും ഇഹ അഹസി-ഇഹലോക 

ത്തില് നീ ചെയ്താ൯ യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. “ഇഹ് ശബ്ദും (മനുഷ്യന്െറ) 

കമ്മാധികാരഭൂമിയെ പ്രദശിപ്പിക്കുന്നതിന്നവേണ്ടിയാകുന്നു. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു 
1) 3 ¶ 

ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്രൂ ശ്രികൃഷ്ണാജ്ജളുനസംവാദേ 

ദേവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗോ നാമ 

ഷോഡശോധ്യായഃ 

ദേവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗമെന്ന പതിനാറാമധ്യായം 

00220 ।@. 
ത്ത 
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5 > 
പത നേഴാമധ്യായം 

> 0 ക്കി റിന്നാ 2 തസ്ത്ാല് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ? എന്ന ഭഗവാന്െറ വാക്കില്നിന്ന് അജ്ളുനന്ന ഒരു ചോ 

ഭൃത്തിന്നു തരം വരികയാല് അജ്ജുനന് ചോടിക്കുന്നു__ 

അജ്ളുന ഉവാച. 
1) 

൧. യേ ശാസ്രൂവിധിമുല്സ്തജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ 
റി ४ ध 

തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ "छेष സത്ത്വമാഹോ രജസ്തുമഃ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 
{] $] ५ गत റ റ ഹേ കൃഷ്ണുടഅല്പയോ കൃഷ്ണം യേ-എവര്, ശാസ്്രവിധിംടശാസ്്രവിധിയെ, ഉല് 

സ്ൃജ്യ-ടുഃഖബുദ്ധികൊണ്ടോ ആലസ്യംകൊണ്ടോ ആദരിക്കാതെ, ശ്രദ്ധയാ അന്വിതാഃടശ്ര 

ഭ്ധയോടുകൂടിയവരായിട്ട് , യജന്തേടയജിക്കുന്നുവോ (ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ), തേ 

ഷാം-അവരുടെ, നിഷ്ഠാ തുംസ്ഥിതി (ആശ്രയം), കാടഎന്താകുന്നു. (കിം) സത്ത വംടസാ 

ത്ത്വികമോ, ആഹോ (കിം) രജഃടരാജസമോ, (അഥവാ) തമഃ-താമസമോ. 
62 (~ 2 2 5) ൭ । 2 2 അല്ലയോ കൃഷ്ണ, എവര് ശാസ്രൂവിധിയെ ടുഃഖബുഭ്ധികൊണ്ടേ ആല 

സ്യംകൊണ്ടോ ആദരിക്കാതെ (കേവലമാചാരപ്രമാണമായിട്ടുമാത്രം) ശ്രദ്ധയോ 

.ക്ടകൂടിയവരായിട്ട യജിക്കുന്നപവോ അവരുടെ സ്ഥിതി (അപ്രകാരമുള്ള ദേവപൃജാ 

ഭീപ്രവൃത്തി) എന്താകുന്നു__സാത്ത്വികമോ രാജസമോ താമസമോ? 

(ശം ഭാ) യാവചിലര് (യേ കേചില്)__ഇന്നവര് എന്നു വിശേഷിപ്പി 

ച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല__ആസ്തിക്യബുഭധിയോടുകൂടി, വൃദ്ധന്മാര് (വിദ്വാന്മാര്) പ്രവ 
ത്തിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുമാത്രം, ദേവാദികളകെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പൂജിക്കുന്നു. 

അല്ലാതെ ശ്രുതിലക്ഷണമായും സ് മൂതിലക്ഷണമായുമുള്ള വിധിയെ അറിഞ്ഞി 

ട്ടല്ല (അവര് പൂജ ചെയ്യുന്നത് ). അങ്ങിനെയുള്ള വരെയാണ് ഇവിടെ “യേ? എ 

ന്ന പദംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാല് എവര് ശാസ്രൂപിധിയെ കുറച്ചൂറി 

ത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ആദരിക്കാതെ. ശാസ്രൂപിധിക്കു വിപരിതമായി ദേവാദി 

കളെ. പൃജിക്കുന്നുപോ അങ്ങിനെയുള്ളപര് എന്ന് ഇപിടെ “യേ ശാസ്രൂവിധിമുല് 

92) യജന്തേ? എന്നതിന്ന് അത്ഥം ഗ്രഹീപ്പാ൯ പാടില്ല. എന്തെന്നാല് 

:ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ-_ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരായിട്ട്? എനന പിശേഷണമിരിക്കുന്നു. 

ദേവാദിപൃജാവിധിയെപ്പററി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്രൂത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 

അതില് ശ്രദ്ധവെയ്ക്കാതെ അതിനെ അറാദരിച്ചിട്ട പിന്നെ തദ്വിഹിതമായിരി 

ക്കുന്ന ദേവാദിപൃജയില് അവര് ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവരായി പ്രവത്തിക്കുന്നുവെന്ു 
കല്ലിക്കുവാ൯ന് പാടില്ല. അതിനാല് “യേ ശാസ്രൂപിധിമുല്സ്പജ്യ യജന്തേ ശ്ര 

ദ്ധയാന്വിതാഃ? എന്നതിന്നു മു൯പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ളവര് എന്നേ അത്ഥം ഗ്ര 

ഹിപ്പാ൯ പാടുള്ള. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അവരുടെ നിഷ്ട_അവസ്ഥാനം__ 

ഹേ കൃഷ്ണൂം എന്താകുന്നു _സാത്ത്വികമോ, രാജസമോ, അതോ താമസമോ? അ 

ജ്ജുനനെറ ചോദ്യത്തിന്െറ താല്പയ്യും ഇപ്രകാരമാകുന്നു _അവരുടെ ദേവാ 

ദീപിഷയമായ പൃജ സാത്ത്വികമോ, രാജസമോ, അതോ താമസമോ? 
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അജ്ജുനന്െറ സാമാന്പ്യമായ ഈ ചോട്ടത്തിന്നു ०020151 പറയേണമെങ്കില് അതിന്െറ പ 

ല ഭാവങ്ങളേയും പ്രത്യേകം കാണിക്കാതെ തരമാവുന്നതല്പ എന്നു വിചാരിച്ച്” ഭഗവാന് പറയുന്നു. 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൨. ത്രിചിധാ ഭപതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ 'സ്വഭാവജാ 
സാത്തികീ രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. 

ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

ദേഹിനാംടപ്രാണികളുടെ, സ്വഭാവജാംപൂവ്വകമ്മവാസനയില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള, 

സാ ശ്രദ്ധാ-ആ ശ്രദ്ധ, സാത്ത്വികിടസാത്ത്വികമെന്നും, രാജസി ച ഏവടരാജസമെന്നുംം, 

താമസീ ച ഇതിടതാമസമെന്നും ഇങ്ങിനെ, ത്രിവിധാടമൂന്നു വിധമായി, ഭവതിടഇരിക്കു. 

നനു. താംടഅതിനെ, ശൃണുടകേട്ടാലും. | 

26191595 പൃവ്വകമ്മവാസനയില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ (283 സാ 
ത്ത്വികമെന്നും രാജസമെന്നും താമസമെന്നും മൂന്നു വിധമായിരിക്കുന്നു. അതി 

നെ കേട്ടാലും. 

(ശം_ഭാ) സാ ശ്രദ്ധാ ത്രീചിധാ ഭപതി-ആ ശ്രദ്ധ മൂന്നു പ്രകാരത്തിലാ 

കുന്നു. പ്രാണികളുടെ യാതൊരു (ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ക്രിയയില്) നിഷ്ടയെ 

പൃററിയാണ്' 05) ചോദിക്കുന്നത് അത് സ്വഭാവജമാകുന്നു. ജന്മാന്തരത്തില് 

ചെയ്യുപ്പെട്ടിട്ടള്ള ധമ്മാഭിയുടെ സംസ്ത്രാരം (= 0100४09} മരണകാലത്തില് അ 

ഭിപ്യക്തമായി ഭവിക്കുന്നു (പ്രകാശിക്കുന്നു അതാണ് സ്വഭാവം എന്നു പറയ 
പ്പെടുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുളളതു സ്വഭാവജം. സാത്ത്വി 

കിസത്തവഗുണഫലമായിരിക്കുന്ന ദേവപൃജാദിപിഷയമായ ശ്രഭ്ധഃ രാജസിം. 

രജോഗുണഫലമായിരിക്കുന്ന യക്ഷരക്ഷപൃജാദിപിഷയമായ ശ്രദ്ധ; താമസി 

തമോഗുണഫലമായ പ്രേതപിശാചാദിപൃജാവിഷയമായ ശ്രദ്ധ; എന്നിങ്ങിനെ 

മേല് പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയെ (പററി) നി കേ 

ട്ടാലും. 

(ശ്രി) ശാസ്ത്രുതത്ത്വജ്ഞാനത്തോടു കൂടി പ്രവത്തിക്കുന്നവരുടെ പരമേശ്വരപൃജാവിഷയമാ 

യ ശ്രദ്ധ സാത്ത്വികമാകുന്നു. അത് ഒരുവിധം മാത്രമേ ഉള്ള. എന്നാല് ലോകാചാരമാത്രേണ പ്ര 

വത്തിക്കുന്നവരുടെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയാണുള്ളത്', അതു സാത്ത്വികം രാജസം താമസം എന്നു മുന്നു 

വിധമായിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

൩. സത്ത്വാനുരൂപാ സവ്ൃസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത 

ശ്രഭദ്ധാമയോയം പൃരുഷോ യോ 0 ഭ്ധഃ സ ഹവ. 008. 

ഹേ ഭാരത--അല്പയോ അജ്ജുന, സവ൮സ്--സകലപ്രാണികളടേയും (വിവേകിക 

५७९४० അവിവേകികളുടേയും), ശ്രഭ്ധാടശ്രദ്ധ, സത്ത്വാനുരൂപാച-സത്ത്വഗുണത്തിന്െറ 

താരതമ്യത്തെ അനുസരിച്ച്”, ഭവതി ഇരിക്കുന്നു. (തസ്മാല്)-അതിനാല്, അയം പുരുഷഃ 

ഈ (ലൌകിക) പുരുഷന്, ത്രദ്ധാമയഃട്രദ്ധാവികാരനാകുന്നു (ത്രിവിധശ്രദ്ധയാല് വികാ 

രത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവനാകുന്നു!. യ$--എവന്, യഛ് ശ്രഭ്ധഃ--ഏതു ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനോം 

സഃ-അവന്, സഃ ഏവ അപ്രകാരമുള്ള ശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയവനാകുന്നു. 
(യം അം ര നടം നിം ന്ത് താത്തി 

 [ശ_സ] 10 0०. 1298 0} മോഗണങ്ങംക്കനുരൂപമായിട്ട് _ഗണത്രയഭേദത്തെ അനുസരിച്ചു. 



5 ̂  ^ 
൧൨൦൦ അധ്യയായം ൪൯൫൬ 

അല്ലയോ അജ്ജുന, എല്ലാ പ്രാണികളുടേഷും ശ്രദ്ധ സത്ത്വഗുണത്തി 
നെറ താരതമ്യത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിനാല് ലൌകികനായ പുരു 

०१९ ശ്രഭ്ധാവികാരനാകുന്നു. ഏതൊരുവന് ഏതു പ്രുകാരമുള്ള ശ്രദ്ധയോടുകൂടി 

യിരിക്കുന്നപോ അവന് അപ്രകാരമുള്ള ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവഠനാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) സവ്യസ്ധയ ശ്രദ്ധാ സത്ത്വാനുരൂപാ ഭപതിസകലപ്രാണികളു. 
ടേയും ശ്രദ്ധ വിശിഷ്ടമായ സംസ്ത്രാരങ്ങളോടുകൂടിയ (അതാതിന്െറ) അന്തഃകര 

ണത്തിന്നനുരൂപമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടെനത്തു സംഭവിക്കുന്നുലെന്നു ചോദി 

ക്കുന്നവെങ്കില് പറയുന്നു __ശ്രദ്ധാമയഃ അയം പുരുഷഃ_സംസാരിയായിരിക്കുന്ന 

ഈ പുരുഷ൯__ജീവ൯__ശ്രദ്ധാപ്രായനാകുന്നു. എങ്ങിനെ? പറയുന്നു__യഃയ 

(ൃഭ്ധഃയാതൊരു ജീവന് ഏ്ഏതു പ്രകാരമുള്ള ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്നു 
വോ; സഃ ഏവ तण्ड छठे ജീവന് ആ ശ്രദ്ധയ്മുനുരൂപനായിരിക്കുന്നു. 

(ശ്രീ) സത്ത്വോതകഷം കൊണ്ടു മുനു സാത്ത്വികശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന പുരുഷന് പി 

ന്നേയും തല്സംസ്ലാരം കൊണ്ടു സാത്ത്വികശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായിത്തന്നെയി രിക്കുന്നു. രജോല്ക 

ഷം കൊണ്ടു രാജസശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയിരുന്നവന് പിന്നെ തല്സംസ്ലാരംകൊണ്ടു രാജസശ്രദ്ധയോടുകൂ 

ടിയവനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. തമോല്കഷം കൊണ്ടു താമസശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയിരുന്നവന് പിന്നെ 

തല്സംസ്ലാരംകൊണ്ടു താമസശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ, ലോകാചാ 

രമാത്രേണ പ്രവത്തിക്കുന്നവരിലാണ്' ഇപ്രകാരം സാത്ത്വികരാജസതാമസശ്രഭ്ധാവ്യവസ്ഥ. എ 

ന്നാല് ശാസ്സ്രജനിതവിവേകജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരുടെ ശ്രദ്ധ സ്വഭാവവിജയേന സാത്ത്വികമായി 

രിക്കുന്നു. അത് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളതാനും എന്നു പ്രകരണാത്ഥം. 

[ശ_സ] സത്ത്വരജസ്പുമോഗുണങ്ങ"ംക്കനുരൂപമായിട്ടാണ്' സവ്വപ്രാണികളുടേയും ശ്രദ്ധയി 

രിക്കുന്നത് _പുണ്യാപുണ്യകമ്മവശാല് അന്തഃകരണവിജുംഭിതസത്ത്വാദിഗുണഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചു 

തന്നെയാണ്' പുരുഷന്മാരുടെ ശ്രഭ്ധയിരിക്കുന്നത് , പുരുഷഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല, എന്നത്ഥം. എ 

ന്നാല് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സിദ്ധമായത് എന്നു ശങ്മിക്കുന്നുവെങ്കില് പറയുന്നു__ശദ്ധാമയ 

ഇതി. 

അയം പുരുഷഃട൮ൃവഹാരവിഷയനായ പ്രത്യക്ഷപുരുഷ൯; ശ്രഭ്ധാമയഃം-അധികൂൃതനായ പു 

രുഷനില് ശ്രദ്ധറപ്രാചുഷ്യേണ ദശിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന൦ല് ഈ പുരുഷന് ശ്രദ്ധാവ്രധാനത്വംഹേ 

തുവായിട്ട' ശ്രഭ്ധാമയന് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പുരുഷന് ശ്രഭ്ധാമയനാണ്' എന്നു സിദ്ധിച്ചുവെങ്കി 

ലും കാ നിഷ്ണാ? എന്ന ചോദ്യത്തിന്ന് എന്താണ” ഉത്തരം? പറയുന്നു__യഃ-അധികാരിയായും സ്വധ 

മ്മനിഷ്ടനായുമിരിക്കന്ന യാതൊരു പുരുഷന്; യഛ് ശ്രദ്ധഃ--യാതൊരു ഗുണത്താല് സംഭാവിതമായ 

ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയവനായി ഭവിക്കുന്നുവോഃ സഃ സഃ ഏവ-ആ പുരുഷന് തല്ഗുണത്തോടുകൂടിയവ 

നായിത്തന്നെ ഭപിക്കുന്നു__സത്ത്വഗണസംഭാവിതമായ ശ്രദ്ധയോട്ടകൂടിയവന് സാത്ത്വികനായുംം 

രജോഗുണസംഭാവിതമായ ശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയവന് രാജസനായും, തമോഗുണസംഭാവിതമായ ശ്രദ്ധ 

യോടുകൂടിയവന് താമസനായുംം ഭവിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. ശ്രഭ്ധ സത്ത്വഗുണധമ്മമാണ്, രജസ്പമോഗു. 

ണങ്ങളുടെ ധമ്മമല്ല. എങ്കിലും അവയുടെ പ്രാധാന്ൃത്തിങ്കല് സത്ത്വഗുണം അപ്ര്ധാനമായിരിക്കുന്ന 

തിനാല് രജസ്പുമോഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവരിലും സത്ത്വഗുണധമ്മാഭാസമായ ശ്രദ്ധ ആഭാസികമായിട്ട 

ണ്ടാകുന്നു. അതിനാലാണ്” “യോ യഛ് ശ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഃ? എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതുകൊ 

ണ്ടു സത്ത്വരജസ്മോഗുണസംഭാവിതമായിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ നിഷ്ഠ ക്രമ 

ത്തില് സാത്ത്വികമായും രാജസമായും താമസമായുമിരിക്കന്നതാണ് എന്നുള്ള ഉത്തരം സൂചിപ്പിക്ക. 

പ്പെടുന്നു. ഇതില്നിന്ന്, സാത്ത്വികന്മാക്കു ഭൈവീസവ്പത്തും രാജസതാമസന്മാക്ക് ആസുരീസന്പ 

ത്തുമാണെന്നു സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. 
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ഇങ്ങിനെ സത്ത്വാദിനിഷ്ഠ (തത്തത)കായ്യുമായ ദേവാടിപൂജയാകുന്ന ലക്ഷണംകൊണ്ട' അ: 

നുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു വെന്നു പറയുന്നു__ 

൪. യജന്തേ സാത്ത്വികാ &80100 യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ 

പ്രേതാ൯ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്മയേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ. 

സാത്ത്വികാ$ (ജനാ$)--സത്ത്വഗുണത്തോടുകൂടിയ ജനങ്ങഠം, ദേവാന് (ഏവ)ട 

(സത്ത്വപ്രകൃതികളായ) ദേവന്മാരെത്തന്നെ, യജന്തേ-പൃജിക്കുന്നു. രാജസാഃ (തുംഎന്നാല് 

രജോഗുണത്തോടുകൂടിയവര്, യക്ഷരക്ഷാംസിട(രാജസപ്രകൃതികളായ) യക്ഷന്മാരേയും രാ 

ക്ഷസന്മാരേയും, (യജന്തേ) പൂജിക്കുന്നു. അന്ന താമസാഃ ജനാഃ3ടഇവരിതനിന്നു വിലക്ഷ 

ണന്മാരായ തമോഗുണത്തോടുകൂടിയ ജനങ്ങാം, പ്രേതാന്ട(താമസപ്രകൃതികളായ) പ്രേതങ്ങ 

ളേയും, ഭൂതഗണാന് .ചം-ഭതഗണങ്ങളേയും, യജന്തേ-പൂജിക്കുന്നു. 

സത്ത്വഗുണത്തോടുകൂടിയവര് ദേവന്മാരെത്തന്നെ പൃജിക്കുന്നു. എ 

ന്നാല് രജോഗുണത്തോടുകൂടിയവര് യക്ഷന്മാരേയും രാക്ഷസന്മാരേയും, തമോഗു 

ണത്തോടുകൂടിയ മററ ചില ജനങ്ങാം പ്രേതങ്ങളേയും ഭൂതഗണങ്ങളേയും, ൨ൃ 

ജിക്കുന്നു. 

(ശം ഭാ) സാത്ത്വികാട-സത്ത്വനിഷ്ടന്മാര്. ഭൃതഗണാ൯കഭൂതഗണങ്ങ 

മേയും സപ്പമാത്ൃക്കഥം മുതലായവരേയും. ശേഷം സ്ത്റഷ്ടം. 

ഇങ്ങിനെ ശാസ്ത്രത്തില് സാമാന്യമായി വിധിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം സത്ത്വാദിനിഷ്ഠകഠം, അതി 

നെറ ഫലമുഖേന, നിജ്ണുയിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല് ദേവാദിപൂജയില് തല്പരനും സത്ത്വനിഷ്ഠനുമായി 

< ആയിരത്തില് ഒരുവന് മാത്രമേ ഉള്ള. പ്രാണികളിത അധികം പേരും രജോനിഷ്ടന്മാരുമാകുന്നു. 

എങ്ങിനെ? 

൫. അശാസ്ധൂപിഹിതം ഘോരം തപ്യയന്തേ യേ തപോ ജനാഃ 

ദംഭാഹംകാരസംയുക്താഃ കാമരാഗബലാന്ഥിതാഃ. 

൬. കശയന്തഃ ശരിരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസാഃ 

മാം ചൈവാന്തഃാശരിരസ്ഥം താ൯ വിദ്ധ്യാസുരനിശ്ചയാന്. 

യേ ജനാഃ-യാതൊരു ജനങ്ങഠം, ദംഭാഹംകാരസംയുക്താഃ-ദംഭാഹംകാരങ്ങളോട 

കൂടിയവരും, കാമരാഗബലാന്വിതാഃ--കാമം (5-അഭ।ലാഷം), രാഗം (ആസക്തി), ബലം. 

(ടആഗ്രഹം) ഇവയോടു കൂടിയവരും, അചേതസഃടഅവിവേകികളമായിട്ട്, ശരീരസ്ഥം:: 

(ആരംഭകത്വേന) ദേഹത്തിങ്കല് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, ഭൂതഗ്രാമംപൃഥിവ്യാദിഭൂതസമൂഹത്തേ 

യും, അന്തഃശരീരസ്ഥംടടദേഹമധൃത്തില് അന്തയ്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന, മാം ച ഏവടഎ 

ന്നെത്തന്നേയും, കശയന്തഃ-(എനന്െറ ആജ്ഞയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്) വൃഥാതന്നെ ഉപവാ 

സാദികളെക്കൊണ്ടു ശോഷിപ്പ്ിക്കുന്നവരായി, അശാസ്ത്രവിഹിതം-ശാസ്ത്രത്തില് വിധിക്ക . 

പ്പെട്ടതല്പാത്തതും, ഫഘോരംക്രൃരമായിരിക്കുന്നതുമായ, തപഃടതപസ്സ്ിനെ, തപ്ൃയന്തേ-ചെ, 

യ്ക്കുന്നുവോ, താന്൯--അവരെ, ആസുരനിശ്ചയാന്ട-ആസുരമായ (അതിക്രൂരമായ) നിശ്ചയ 

ത്തോടുകൂടിയവരായി, വിദ്ധി അറിഞ്ഞാലും.” 

യാതൊരു ജനങ്ങറം ദംഭാഹംകാരങ്ങളോടുകൂടിയവരും കാമരാഗബല 

ങ്ങളോടുകൂടിയവരും അവിവേകികളുമായിട്ട് ദേഹത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ०) 

ഥിപ്യാടിഭൂതസ്മൂഹത്തേയും ദേഹമധ്യത്തില് അന്തയ്യറമിയായി സ്ഥിതിചെയ്യു 

ന്ന എന്നെത്തന്നേയും ഉ പവാസാദികളെക്കൊണ്ടു ശോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ശാസ്ര്ൂ 
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9) 1) ऽ} १) 
ध 2 സ്പ 2 ത്തില് വിധിക്കപ്പെടാത്ത ക്രൂരമായ രപ ചെയ്യുന്നുവോ അവരെ 

<] ആസുരനിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവരായി അറിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ഭാ) ഘോരം.തനിക്കും അന്യപ്രാണികറംക്കും മുഃഖകരമായഃ കാമ 

രാഗബലാന്വിതാഃ-(കാമം_കാമ്യമാനവിഷയം, രാഗംംതദ്വിഷയഭോഗാഭിലാ 

ഷം) കാമരാഗങ്ങഥംനിമിത്തമായ ബലത്തോടുകൂടിയവര്. അല്ലെങ്കില്, കാമ 

രാഗബലങ്ങളോടുകൂടിയവര്൪. അചേതസഃ-അവിലേകികറം. ഭൂതഗ്രാമം-ഇ 

ന്രിയസമൂഹത്തെ. കശയന്തഃ.കൃശമാക്കിച്ചെയുന്നപരായി. മാം ചം-അവരു 

ടെ കമ്മങ്ങറഠാക്കും ബുദ്ധിക്കും സാക്ഷിയായി ശരീരത്തിന്െറ ഉള്ളില് സ്ഥിതീ 

ചെയ്യുന്ന (നാരായണനായിരിക്കുന്ന) എന്നേയും (കൃശമാക്കി ചെയ്യുന്നവരായി 

ട്ട്). എന്െറ ശാസനയെ അനുസരിക്കാതെയിരിക്കുന്നതുതന്നെയാണ്' എ 

നെറ കശനം. അങ്ങിനെയുള്ളവരെ ആസുരമായ നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയവരാ 
യി അറിഞ്ഞാലും. അതിനാല് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും. ഇത് അജ്ജുന 

ന്ന് ഒരുപദേശമാകുന്നു. 

2001८298} (ഇന। പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നപ്രകാരം) മൂന്നു വഗ്ഗമായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടി 

88 ആഹാരങ്ങറം യഥാക്രമം സാത്ത്വികരാജസതാമസപുരുഷന്മാക്കു പ്രിയമാണെന്ന് ഇനി കാണി 

ക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് രസ്ൃസ്തിശ്ധംദി ആഹാരവിശേഷങ്ങള]ല് ഒരുവന്ന് ഏതു വഗ്ഗം അധികം പ്രി 

യമായിരിക്കുന്നുവോ ആ ലക്ഷണംകൊണ്ടുതന്നെ അവന് സാത്ത്വികനോ രാജസനോ താമസനോ 

എന്നറിയാം. അങ്ങിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് രാജസതാമസങ്ങളോടുകൂടിയ ആഹാരങ്ങളെ വജ്ജിക്കുന്ന 

തിന്നും, സാത്ത്വികലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ആഹാരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നുംം വേണ്ടിയാകുന്നു (ആ 

ഹാരത്തെ മൂന്നാക്കി വിഭാഗിച്ചു കാണിക്കുന്നത്). അപ്രകാരംതന്നെ യജ്ഞാദികളേയും സത്ത്വാദിഗു 
ണഭേദേന മൂന്നാക്കി വിഭാഗിച്ചു കാണിക്കുന്നു. അതും രാജസതാമസങ്ങളെ, അറിഞ്ഞിട്ട്” അവയെ 
പരിത്യജിച്ച് സാത്ത്വികമായിട്ടുള്ളതിനെത്തന്നെ അനുഷ്ടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിന്മേലാകുന്നു. ഭഗ 

വാന് പറയുന്നു _ 

6) ആഹാരസ്ത്വപി സവ്യസ്യ ത്രിചിധോ ഭപതി പ്രിയഃ 

യജഞസ്തുപസ്ത്ഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. 

7०24) തു--എല്ലാവരുടേയും, ആഹാരഃ അപി-ആഹാരവും, ത്രിവിധഃടമൂന്നു വി 

ധത്തില്, പ്രിയഃ-പ്രിയമായി, ഭവതിടഭവിക്കുന്നു. തഥാടഅപ്രകാരംതന്നെ, യജ്ഞഃ 

ജ്ഞവും, തപര്ടതപസ്സും, ദാനം-ദാനവും, (ത്രിവിധാനി ഭവന്തി)ടമൂന്നു വിധമായി ഭവിക്കു 

ന്നു. തേഷാം-അവയുടെ, ഇമം-ജവ്രകാരമുള്ള (ഇനി പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന), ഭേദം--ഭേ 

ദത്തെ, ശ്ൃണു--കേട്ടാലും. 

| എല്ലാവരുടേയും ആഹാരവും യഥായഥം മൂന്നുവിധത്തില് പ്രിയമായി 
രിക്കുന്നു. യജ്ഞവും തപസ്സ്ം ദാനവും അപ്രകാരംതന്നെ മുന്നുപിധമായിരിക്കു സ്പ 
ന്നു. അവയുടെ താഴെ പറയുംപ്രകാരമുള്ള ഭേദത്തെ കേട്ടാലും. 

റ 
(ശംഭാ) ഭക്ഷിക്കുന്ന സകലപ്രാണികളുടേയും ആഹാരവും മുന്നുവിധ 

ത്തില് ഇഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ യജ്ഞവും, അപ്രുകാരംത 

ന്നെ തപസ്സും, അപ്രകാരംതന്നെ ദാനവും. മൂന്നുവിധമായിരിക്കുന്ന. ഇനി പ 

റയുവാ൯ ഭാവിക്കുന്ന അവഷുടെ ഭേദത്തെ കേട്ടാലും. 
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൮. ആയുഃസത്ത്വബലാരോഗൃയസുഖപ്രിതിവിപദ്ധനാഃ 
റി രസ്യ്യാഃ സ്തരീഗ് ധാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്ത്വികപ്രിയാഃ. 

ആയുഃസത്ത്വബലാരോഗ്യസുഖപ്രീതിവിവദ്ധനാഃ ആയുസ്സ് ഉത്സാഹം ശക്തി 

രോഗരാഹിത്യം ചിത്തപ്രസാദം അഭിരുചി ഇവയെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയായും, ९0} 9४= ०0 

ങ്ങളോടുകൂടിയവയായും, സിശ്ധാഃ (നെയ്യുമുതലായ) മെഴുക്കോടുകൂടിയവയായും, സ്ഥിരാഃ 

ദേഹത്തില് സാരാംശേന വളരെക്കാലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവയായും, ഹ്ൃദ്യാഃ-കാണു 

മ്പോഠംതന്നെ മനസ്സ്സിന്നു സന്തോഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവയായുമുള്ള, ആഹാരാഃട-ആഹാര 

ങ്ങഠം, സാത്ത്വികപ്രിയാഃടസാത്ത്വികന്മാക്കു പ്രിയമായിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. 

ആയുസ്സ് ഉത്സാഹം ശക്തി രോഗരാഹിത്യം ചിത്തപ്രസാദം അഭിരു 

ചി ഇവയെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നപയായും, രസവത്തുക്കളായും, സ്നേഹത്തോടുകൂടിയ 
८) റി വയായും, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളപയായും, കാണുമ്പോഠംതന്നെ ഹൃദയംഗമമായിട്ടുള്ള 

¢ ॥ ) ] 

വയായുമിരിക്കുന്ന ® ०८200660 സാത്ത്വികപൃരുഷന്മാക്കു പ്രിയമായിട്ടുള്ളവ 

യാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) സ്ഥിരാഃ-ദേഹത്തില് ചീരകാലം നിലൂഴുന്ന ദ്യാഃ-ഹൃദയ ) രാഃ--ദേഹ ചിര, 0112. ഹൃദ്യാഃ-ഹു 

പ്രിയങ്ങളായ. സാത്ത്വികപ്രിയാഃ_സാത്ത്വികന്മാക്ക് ഇഷ്ടുമായിട്ടുള്ള വയാകു ന്നു. 

൯. കട്വമുലപണാതു ്യതിക്ഷ് 6112 (ठ 38101} 80069} 028 
പ गो) 

ആഹാരാ രാജസസ്പൃഷ്ടാ ദുഃഖശോകാമയ്പ്രദാഃ. 
.9 152 {028 त) 0 ८ (1 ൮ 

കട്വമൃുലവണാതൃഷ്ണുതിക്ഷ ണരൂക്ഷവിദാഹിനടടഅതിയായ, भुः പുളിപ്പ്” ഉപ്പ 

കൂട' എരിവ്” രൂക്ഷം (സ്നേഹരഹിതമായിട്ടുള്ളത') വിദാഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് (സന്താപ 

ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് } ഇവയോടുകൂടിയവയും, ഒു$ഖശോകാമയപ്രദാഃടടുഃഖം ശോകം രോ 

ഗം ഇവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമായ, ആഹാരാഃ$-ആഹാരങ്ങാം, രാജസസ്യ--രാജസസ്വഭാവ 

മുള്ളവക്ക്', ഇഷ്ടാഃടപ്രിയമാകുന്നു. 

അതിയായ, കയ്ക്ക്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് ട്, എരിവ്. രൂക്ഷം (വിസ്സേ 9 ഡ്യു, ० യി 9 ( ന 
<) 

०0०} > വിദാഹത്തെ (സന്താപത്തെ) ഉണ്ടാക്കുന്നത് , ഇപയോടുകൂടിയവയും, ദുഃ 

ഖം ശോകം രോഗം ഇവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവപയുമായ ആഹാരക്ങറം രാജസസ്വഭാ 

വമുള്ള വക്കിഷ്ടമാകുന്നു. 
)) 3) 

(ശംഭാ) “അതീ? ശബ്ദും കടു മുതലായവയില് എല്ലാ ദിക്കിലും യോജി 

പ്ിക്കേണ്ടതാകുന്നു_._ അതികടും, അത്യമും, അതിലവണം എന്നിങ്ങിനെ. ശേ 

0१10 01००. 

9) ॥ 1] 

൧0. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പയ്യൂഷിതം ച യല് 
1) 1) 

ഉ ॐ) ०0०1) ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസ്പ്രിയം. 

യാതയാമംട-പാകംചെയ്തിട്ട' ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, ഗതരസംടരസമെല്ലാം 

പോയികട്ടുള്ളതും, പുതി-ടുഗ്ഗുന്ധമള്ളതും, പയ്യുഷിതം ചടതലേന്നാഠം പാകം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, 

ഉച്ഛിഷ്ടം അപിടഅസ്ക്യന് ഭക്ഷിച്ചതിന്െറ അവശിഷ്ടമായതും, അമേധ്യം ചടഅഭക്ഷ്യമായ 

# (ശ്രി) ടുദഖം--താല്ക്കാലികമായ ഹൃദയസന്താപം മുതലായത്; ശോകംടപിന്നിടുണ്ടാകുന്ന 

ദൌമ്മനസ്യം; ആമയംടരോഗം;$ ഇവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവ എന്നത്ഥം. 
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തം (അശുഭ്ധമായതും) ആയ, യല് ഭോജനം--യാതൊരാഹാരമാണെള്ളുത്, (തത) അത്, താ 

മസപ്രിയം-താമസസ്വഭാവികാംക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 

പാകംചെയ്തിട്ട്' ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞിട്ടള്ളതും, രസമെല്ലാം പോയിട്ടുള്ള 
തും, മൂഗ്ന്ധമുള്ളതും, തലേന്നാഠം പാകംചെയ്തിട്ടള്ളതും ഒരുവന് ഭക്ഷിച്ചതി 

നെറ അവശിഷ്ടമായിട്ടള്ളതും, ആയ ആഹാരം താമസസ്വഭാവികറംക്കു പ്രിയ 

മാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യാതയാമംംമന്ദപക്വം (പകുതി വേവുചെന്നത്.) അതിന്ന് 

പിയ്യുംപോയത് എനാണ് അത്ഥമെങ്കിലും ആ അത്ഥത്തെ കാണിക്കുനാ 

തിന്നു *ഗതരസം? എന്നു പ്രത്യേകം പദമുള്ളതിനാല് 4യാതയാമം” എന്നതി 

ന്നു മന്ദപക്വം എന്നാണ് ഇവിടെ അത്ഥം കല്ലിച്ചീരിക്കുന്നത്. പയ്യുഷിതം. 

പാകം ചെയ്തിട്ട' ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞത് . അമേധ്യം--യജ്ഞാഹമല്ലാത്തത്.. ശേ 
0010 (००. 

ഇനി മുന്നുവിധയങ്ഞത്തെ പറയുന്നു__ 

൧൧. അഫലാകാംക്ഷിഭിയ്യുജേഞാ വിധിദ്ലഷ്ടോഃയ ഇജ്യതേ 

യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ. 

യഷ്ടവ്യം ഏവ ഇതിയജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടതുതന്നെ എന്നു (യജ്ഞാനുഷ്ഘാനം വേണ്ട 

തുതന്നെ അല്ലാതെ അതില്നിന്ന്” ഒരു ഫലം സിദ്ധിപ്പാനിച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്ന്), മനഃ-മന 

സ്റ്റിനെ, സമാധായ-ഏകാഗ്രമാക്കീട്ട്, വിധിദൃഷ്ടൂഃ-ശാസ്്രവിധിയാല് ദൃഷ്ടമമായുള്ള__ആവ 

ശ്ൃകതയാ വിഹിതമായിട്ടുള്ള, യഃ യജ്ഞഃ-:യാതൊരു യജ്ഞം, അഫലാകാംക്ഷിഭിഃ-ഫല 

ത്തിലിച്ചയില്ലാത്തവരാല്, ഇജ്യതേ-അനുഷ്ലിക്കപ്പെടുന്നുവോ, സഃ-ആ യജ്ഞം, സാത്ത്വി 

ക$ടസാത്ത്വികമാകുന്നു. 

യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടതുതന്നെ എന്നു മാത്രമുളള നിശ്ചയത്തോട്ടകൂടി മന 

സ്ത്രിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ടു ഫലത്തിലിച്ചുയില്ലാത്തവരാല് ശാസ്രരപിഹിത 

മായ യാതൊരു യജ്ഞമാണ് അനു २९) ക്കപ്പെടുന്നത് ആ യജ്ഞം സാത്ത്വിക 

മാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യഷ്ടു്യം ഏവ ഇത് മനഃ സമാധായ_:യജ്ഞം ചെയ്യുക മാ 

ത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ള; അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടു വല്ല പുരുഷാത്ഥവും എനിക്കു സി 
;) റ റി 1 

ഭ്ധിക്കണം എന്ന വീിചാരമില്ല? എന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ട്. ശേഷം സ്ത്ൂഷ്ടം. 

൧൨. അഭിസംധായ തു ഫലം ഒംഭാത്ഥമപി ചൈവ യല് 
ഇജ്യതേ ഭരതമ്രേഷ്ട തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. 

ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ-അല്പയോ ഭരതകുലത്തില് ശ്രേഷ്ണനായവനേ, ഫലം അഭിസം 

ധായ തു-:എന്നാല് ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചും, ഭംഭാത്ഥം അപി ച ഏവ-തന്െറ മഹത്ത്വ 

ത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിയും, യത്ടയാതൊരു യജ്ഞമാണ്. ഇജയതേടചെയ്യുപ്പെടു 

ന്നത്, തം യജ്ഞം-ആ യജ്ഞത്തെ, രാജസം-രാജസം എന്ന്”, വിദ്ധിംഅറിഞ്ഞാലും. 
ത 

& “വിധിദിഷ്ടോ? എന്നു പാഠാന്തരം. 
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അല്പയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, എന്നാല് ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചും സ്വമഹത്ത്വ 
ट, ത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിയും യാതൊരു യജ്ഞമാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 

അതിനെ രാജസമെന്നറിഞ്ഞാലം. 

(ശം ഭാ) സ്തഷ്ടം. 

൧൩. വിധിഹീനമസ്ൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം 
ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. 

വിധിഹീനംടശാസ്ത്രോക്തവിധിശുൂന്ദ്യമായും, അസ്തഷ്ടാന്നംടബ്രാഹ്മണാദികാംക്ക് 
അന്നം കൊടുക്കാതേയും, മനൂഹീനംടമന്തരങ്ങാം ക്ൂടാതേയും, അദക്ഷിണം-ദക്ഷിണകൂ 
ടാതേയും, ്രഭ്ധാവിരഹിതംടശ്രദ്ധാശുന്യയമായും (ചെയ്യപ്പെടുന്ന), യജ്ഞംടയജ്ഞം, താമ 
സം-താമസം എന്ന്, പരിചക്ഷതേട(ശിഷ്ടുന്മാര്) പറയുന്നു. 

ശാസ്ര്രോക്തവിധിശൂന്യമാഷും, ബ്രാഹ്മണാദികറാക്കി അന്നദാനം ചെ 
९ ०८० ४०9 മന്ത്രങ്ങറംകൂടാതേയും, ദക്ഷിണകൂടാതേയും, ശ്രഭ്ധാശുന്യമായും, ചെ 
५6) 81502 യജ്ഞം താമസം പന്നു പറയുന്നു. 

(ശം_ഭാ) മന്ത്രഹിനം൭സ്വരം വണ്ണും ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത മന്ത്രങ്ങളോ 
5०. ശേഷം 0१००. 

ഇനി മൂന്നുവിധതപസ്സിനെ പറയുന്നു__ 

൧൪. ദ്ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞപൃജനം ശൌചമാജ്ജപം 
ബ്രഹ്മചയ്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ © ചൃതേ. 

ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞപൂജനം-:ദേവകാം, ബ്രാമണര, ഗുരുക്കന്മാര്, തത്ത്വവിത്തു 
9०० ഇവരെ പൂജച്ചെയ്യുകം, ശൌചം-ദേഹശുദ്ധി, ആജ്ജവം-അവക്രത, ബ്രഹ്മചയ്യംട 
ബ്രഹ്മചയ്യം, അഹിംസാ ചടഅന്മൃയന്ന്' ഉപദ്രവം ചെയ്യ്തു (ഇവയെല്ലാം), ശാരീരം--ശരീ 

2 1 ള്ള; ൭ 3) छः ൫൭ ന്നു 
രംകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന, തപഃടതപസ്സറ് എന്ന്, ഉച്ചുതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

ദേവകറം ബ്രാഹ്മണര് ശരുക്കന്മാര് (ഗ്രരുക്കന്മാക്കു പുറമെയുള്ള) തത്ത്വവി 
] 

।। 
(00) 96) ഇവരെ പചെയ്യുക, ദേഹശ്തുദ്ധ വരുത്തുക, അവക്രത, ബ്രശ്മചയ്ും, 2 ~ > > 26115 2 അന്യൃന്ന് ഉപദ്രവം ചെയ്യായ്ക്, ഇവയെല്ലാം ശരിരംകൊണ്ടുള്ള തപസ്സ് എന്നു 
പായപ്പെടുന്നു. 

ഷ്യ 

(ശം.ഭാ) 2 01० = ९4 © 19. ശാരീരം തപഃം(ശരീരംകൊളണ്ടുമാത്രം 
എന്നല്ല) സകലകായുകാരണങ്ങളാലും__കത്താ മുതലായവയാലും__സാധ്യമാ 
५२188 തപസ്സ്; അവയില്വെച്ചു ശരീരം പ്രധാനമാകുന്നു. ശരീരാദികളെ 
ക്കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മത്തിന്നുള്ള അഞ്ചു ഹേതുക്കളെപ്പാററി ഭഗവാന് മേ 
ലില് (അ. ൧൮. ശ്ശോ. ൧൫.) പറയുന്നതാകുന്നു. 

[ആ] ദേവഭ്പിജഗുരുപ്രാജ്ഞപൂജനം_ ദേവന്മാര് ബ്രദമവിഷ്ണണശിവാഭികറം; ദവിജന്മാര്ംപൂ ४९/०० धद] ©) 1० ഹേതുവായിട്ട്” ദഭവിജോത്തമന്മാര് എന്നത്ഥം. ഗരരുക്കന്മാ൪ംപിത്രാഭികറം. 0199०772 = പണ്ഡിതന്മാര്; അവരുടെ പൂജനംടപ്രണാമതുശ്രുഷാദി. ശെൌച്ചംടമുജ്ജലങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ശരീര ശോധനം. ആജ്ജവംടജജുത്വം__വിഹിതമായിട്ടള്ളതിനെ ഒ൦ 
ഷിഭ്ധമായിട്ടുള്ളതില്നിന്നു നിവത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. 
തിരിക്കുക. അഹിംസകപ്രാണികളെ പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. 

റി റ] ര വധമായ പ്രവത്തിക്കുകയും പ്രതി 
ബ്രംമചയ്യുംംമൈഥുനത്തെ ആചരിക്കാ 
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൧൫. അനുഭദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യല് 
സ്വാധ്യായാഭൂസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. 

അനുദ്ദവേഗകരംച്അന്മൃന്നു ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കാത്തതും, സത്യം-സത്യമായതും, പ്രിയ 
ഹിതംട(ശ്രോതാവിന്ന് പ്പിയമായിട്ടുള്ളതും (പിന്നിട്) സുഖകരമായതുമായം, വാക്യം ചടവാ 
ക്കും, സ്വാധ്യ്യായാഭൂയസനം ച ഏവടവേദശാസ്ധ്രങ്ങളുടെ അഭ്യാസവും, യല്-യാതൊന്നോ, 
(തല്)--അത്', വാങ് മയംടവാക്കുകൊണ്ടു ചെയ്യുപ്പെടുന്ന, തപടടതപസ്സ്സ് എന്ന്, ഉച്യതേ 
പറയപ്പെടുന്നു. 

അസ്യൃയന്നു ഭയത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കാത്തതും സത്യമായതും പ്രിയമായും ഹിതമാ 
റ റ] യൃമിരക്കുന്നതുമായ വാക്കും, പേദശാസ്രുങ്ങളുടെ അഭ്യാസവും യാതൊന്നോ അ 

തു വാക്കുകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സ്സെന്നു പറയപ്പെട്ടന്നു. 
(ശം ഭാ) അനുദ്വേഗകരം വാക്യംപ്രാണികറംക്കു ദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കാ 

ത്ത വാക്ക് (സത്യം-യഥാദൂഷ്ടാത്ഥവചനം; പ്രിയം_കേംക്കുമ്പോംതനനെ സു 
| (9 5] 9} २] )) (3) 1) ഴി ഖമായിട്ടുള്ളത > ഹിതം-പരിണാമത്തില് പഥ്യമായിട്ടുള്ളത്ി). പ്രിയവും ഹിത 

2 ത് ചാ 2 ध വും 8००8००० 060१०98. ഉദ്ദേശിച്ചാകുന്നു. ८०००2 എന്ന ശബ്ദും അനുദ്വേഗ 
८ १ () റി റി റി + കരത്വാദീധമ്മങ്ങളാല് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വിശേഷണധമ്മങ്ങളെല്ലാം 

സമുച്ചയിക്കുന്നതിന്നാണ് ८०12 ശബ്ദ്ദം. (എന്തെന്നാല്) അന്യനെ മനസ്സിലാ 
ക്കുന്നതിന്നായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാക്കി? അവന്ന്? ഉദ്വേഗത്തെ ചെയ്യു 
9 3 റി <) ന്നില്ല. എങ്കിലും സത്യം പ്രിയം ഹിതം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മറവുള്ള ധമ്മങ്ങ 

ളില് രണ്ടോ മൂന്നോ (2006800 (അതില്) ഇല്ലെങ്കില് അതു വാങിമയമായ ത 
പ്സ്സ്റായി ഭവിക്കുകയില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ പാക്കു സത്യമായിരുന്നാലും ശേഷ 
മുള്ള ധമ്മങ്ങളില് രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലില്ലെങ്കില് അത് പാദങ്മയമായ ത 
പസ്സ്റാവുന്നതല്പ. അതുപോലെതന്നെ വാക്കു പ്രിയമായിരുന്നാലും ശേഷമുള്ള 
ധമ്മങ്ങളില് രണ്ടോ മൂന്നോ (00265300 അതിലില്ലെങ്കില് അതും വാങ്മയ 
മായ തപസ്സ്റാകുന്നതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ഹിതമായ വാക്കില് ശേഷമുള്ള 
ധമ്മങ്ങളില് രണ്ടോ മുന്നോ ഇല്ലെങ്കില് അതും വാങിമയമായ തപസ്സ്റാവുക 
റി वि നെ (> 0 “9 0 2 ന്ന ~ 5) യില്പ. എന്നാരു പിനൊ ഏതാണ് (പാങ് 0९000९9) തപപസ്സാകുന്നത്? യാതൊ 

റൂ റി ;) രു 0194] 206 സത്യമായും അനുദ്വേഗകരമായും പ്രിയമായും ഹിതമായുമിരിക്കു 
ന്നോത് അത് വാങ് മയമായ തപസ്സ്സാകുന്നു. ഇതിന്നൊരുദാഹരണം “ഹേ ©) 

१ 1) 
ര ത്സ, ശാന്തനായി ഭപിക്കുകു വേദാധ്യയനം ചെയ്താലും; യോഗത്തേഷുമനുഷ്ഠിക്കു 

2] 1) 9) കഃ എന്നാല് നീക്കു ശ്രേയസ്സ് ഭവിക്കും. യഥാവിധി വേദശാസ്ര്രാഭ്യാസവും 
2 ~ പാ 92. വാങ് മയമായ തപസ്സ് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ൽ 
൧൬. മനുഃപ്രസാദഃ സെൌരമ്ൃത്വം മൌനുമാത്മവിനിഗ്രഹഃ 

ഭാവസംശുദ്ധ,രിത്യേതത്തപോ മാനസമു ച്യതേ.. 
മനഃപ്രസാദഃടമനസ്സിനെറ സ്വച്ഛത, സെരമൃത്വം-ക്രരതയില്പായയ, മൌനം-മന 

നം. ആത്മവിനിഗ്രഹഃ-മനസ്സ്സിനെ വിഷയങ്ങളില്നിന്നു നിവത്തിപ്പിക്കുന്നത്, ഭാവസംശ്ൃ 
)| । १] റ 7] १] 2 ടല ഇത്! ഏതത-എന്നിവം മാനസം-:മനസ്സ്കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ത 
8 സ്പ ന്ന 2) द ഡയ ടന്ന. 0 18 0 എന്ന , 211 &ठ=0 10 പ്പെടു 10 

64 # 



< 
൫0൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

। മനസ്സിന്െറ സ്വച്ഛത ക്രരതയില്ലായ്മു, മനനം. മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങ 

ഒഓില്നിന്നു നിവത്തിപ്പിക്കുക, കപടമില്ലായൂ__ഇതു മനസ്സുകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെട 
ന്ന തപസ്റ്സറുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം ഭാ) മനഃപ്രസാദഃ-മനസ്സിനെറ പ്രശാന്തി __സ്വച്ഛുതാപാദനം. 

സെൌമൃത്വം--സൌമനസ്യം__മുഖപ്രസാദം മുതലായ തല്ഫലങ്ങളില്നിന്യു 

ഹിക്കപ്പെടുന്നതായ അന്തഃകരണപ്പത്തി. മൌനം--മനഃസംയമം.. മനസ്സ്സിനെ 
അടക്കുകനിമിത്തമാണ് വാക്സംയമമുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാല് ഇപിടെ കായ്യ 

മായ വാക്സംയമത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തല്കാരണമായ മനഃസംയമം (ത: 
ന്നെ) മൌനം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആത്മവിനീിഗ്രഹഃ--സകലത്തില്നിന്നും: 

മനസ്സ്റിനെറ സാമാന്യമായ നിരോധം. മൌനം ഇതില്നിന്നു വേറെയാകുന്നു. 

അതു മനസ്സിന്െറ വാഗ്വിഷയമായ സയയമമാകുന്നു. ഭാവസംശുദ്ധിഃ-അന്ദ്യ 
ന്മാരായിട്ടിടപിടുന്നതില് കപടമില്ലായ്മു. ഇത് (എല്ലാം) മാനസമായ തപസ്റ്റെ 
02 പറയപ്പെടുന്നു. 

മനുഷ്യരാല് അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മുന്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം കായികമായും വാചികമായും മാ 

നസികമായുമുള്ള തപസ്സ് എങ്ങിനെയാണ് സത്ത്വാദിഭേദേന മുന്നു വിധമായി ഭവിക്കുന്നത് എന്നു 

പറയപ്പെടുന്നു. 
വ്വ 

2 (¬ 9) ॐ ൧൭. ശ്രഭ്ധയാ പരയാ തപ്പും തപസ്തത് ത്രിീചിധം നരൈഃ 

അഫലാകാംക്ഷിഭിരയ്യുക്രതൈഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷതേ. 

അഫലാകാകംക്ഷിഭിഃ--ഫലാപേക്ഷകൂടാതെയിരിക്കുന്നവരും, യുക്തഃ-ഏകാഗ്രചി 
ത്തന്മാരുമായ, നരൈഃടമനുഷ്യരാല്, പരയാടത്രേഷ്ണമായം ശ്രദ്ധയാടശ്രഭ്ധയോടുകൂടി, ത 

ത്ര ५] 1] अ 1] 2 സ് [൭] 0 1] ८ 2. 

त्तु ०=9 ०1९62 क्ती), തല് ത്രിവിധം തപടടആ മൂന്നു വിധമായ തപസ്സ് , സാത്ത്വികം-സ 

ത്ത്വികമെന്ന്, പരിചക്ഷതേംപറയുന്നു. 

ഫലാപേക്ഷകൂടാതെയിരിക്കുന്നപരും ഏകാഗ്രചിത്തന്മാരുമായ മനുഷ്യ 

०८2 @ 2 ९००5७ യുപ്പെടുന്ന ആ 2 പസ്പ് രാല് ശ്രേഷ്ടമായ ശ്രദ്ധയോടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ മൂന്നുവിധമായ തപസ്സു 
സാത്ത്വികമെന്നു പറയുന്നു. 

() ५) <) 
(ശം ഭാ) ശ്രഭ്ധയാ-.ആസ്തിക്യബുഭ്ധിയോടുകൂടി. പരയാപ്രകൃഷ്ടമായ. 

റി ;) (3 റൂ റി 
3 12 ക്രതീത്ത 0 6208) हं 0०० = कठ 02) 56025. തപഃടപ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെടുന്ന തപസ്സ്. ത്രിപ 

ധംമൂന്നുപ്രകാരമുള്ള അധിഷ്ഠാനം (ദേഹംകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സ്ുകൊ 
9 ണ്ടും അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് }.  നരൈഃ-അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യരാല്. അഫലാ* 

;) () वि 
കാംക്ഷിഭിഃ_ഫലത്തില് ഇച്ഛയില്ലാത്തവരായ. = ९३७०) ००४= 7000 06}@ 729009९2. 

സാത്ത്വികം പരിചക്ഷതേ-അപ്രുകാരമുള്ള തപസ്സു സാത്ത്വികമെന്ന് (സത്ത്വ 

നിര്പ്പത്തമെന്ന്*) ശിഷ്ടന്മാര പറയുന്നു. 

൧൮. സല്കാരമാനപൃജാത്ഥം തപോ ദംഭേന ചൈവ യത 
ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമ്ധ്രുവം. 

സല്കാരമാനപൂജാത്ഥംദ്ടേവാക്കുകൊണ്ടും ദേഹംകൊണ്ടുമുള്ള ० 2२९९०९० (3017 

# (ശ്രീ) ഇവന് സാധുവാകുന്നു, താപസനാകുന്നും എന്നിങ്ങിനെയുള്ളതു വാക്കുകൊണ്ടുള്ള പൂ 

ജു. എഴുനില്ലുക അഭിവാഭ്ടും ചെയ്യുക മുതലായത്” ദേഹംകൊറണ്ടുള്ള പൂജ. പുജം.അത്ഥലാഭം മു' 

തലായത്__അതിന്നുവേണ്ടി. 



എ ചക 

൧൭൨ാം അധ്യായം ൫0൩. 

റി ൭ മ്പാദ്ദ്യത്തേയുമുദ്ദേശിച്ചും, ദംഭേന ച ഏവം-ദംഭംകൊണ്ടും, യല് തപഃടടയാതൊരു തപസ്സു १ 

ക്രിയതേടചെയ്യുപ്പെടുന്നുവോ, ചലം-ചഞ്ചലമായതും (അനിയതമായതും), അഗ്രരവം-ക്ഷ 

ണികമായതുമായ, ®= शठे (ആ തപസ്സ്), ഇഹ--ഇഹലോകത്തില്ം, രാജസം-രാജസം 

എന്ന് , പ്രോക്തം-പറയപ്പെടുന്നു. 

വാക്കുകൊണ്ടും ദേഹംകൊണ്ടുമുള്ള പൃജ ദ്ൂവ്യസമ്പാദ്യം ഇവയെ ഉദ്ദേ 
0१९९ ശിച്ചുംം ദംഭംകൊണ്ടും യാതൊരു തപസ്സാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് , ചഞ്ചലമായും 

ക്ഷണികമായുമിരിക്കുന്ന ആ തപസ്സ് ഇഹലോകത്തില് രാജസം എന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സല്കാരമാനപൃജാത്ഥം--സല്.കാരം. മാനം, ० क; ഇവയെ 

ഉദ്ദേശിച്ച്. സല്കാരം-സാധുകാരം_ഇദ്ദേഹം തപസ്വിയായ ഒരു സാധു 

ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു? എന്നു പറയുന്നത്; മാനം-.എഴുനിലുചക, അഭിപാദനം 

ചെയ്യുക മുതലായത് ; പൃജാം-കാലു കഴുകിക്കുക അച്ച്രിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കു 

ക മുതലായത്”. ഇപ്രകാരമുള്ള സത്കാരമാഠഥപൃജകള്കെ ഉദ്ദേശിച്ചും; ദംഭേന ച 

ഏവംദംഭത്തോടുകൂടിയും (ആസ്തിക്യബൃഭ്ധികൂടാതേയും) യല് തപഃയാതൊരു 
തപസ്സ് ; ക്രിയതേംചെയ്യപ്പെടുന്നുപോ ककण छठे തപസ്സ്സ്; ഇഹ.(ഈ ലോ 

കത്തില്) രാജസം പ്രോക്തം-രാജസമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ചലം-ചഞ്ചലമാ 

९०588 0 അധ്രൂുവം-കുറച്ചു കാലത്തേക്കു മാത്രം ഫലത്തെ ഉ ണ്രാക്കുന്നതീനാല് 

ക്ഷണികമായി ള്ളത്. 
> ടി റു ൧൯. മുഡഗ്രാഹേണാത്മഥോ യല് പിഡയാ ക്രിയതേ തപഃ 

പരസ്്യോത്സാദനാത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹ്ൃൃതം. 

മൂഡഗ്രാഫേണടഅവിവേകംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദൂരാഗ്രഹംകൊണ്ട്', ആത്മനഃ പി 

ഡയാടതന്െറ ദേഹത്തെ പീഡി പ്പിച്ചിട്ടോ, പരസ്യ--അന്യനെറ, ഉത്സാദനാത്ഥം വാനാ 

ശത്തിന്നുവേണ്ടിയോ, യല് തപടടയാതൊരു തപസ്സ്സ് , ക്രിയതേടചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, 

തല്ട-അത', താമസംടതാമസമെന്ന്', ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെടുന്നു. 

അപിവലേകംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭുരാഗ്രഹംകൊണ്ടു തന്െറ ദേഹത്തെ പി 
റിപിചിദുടാം ൯ ന്ന @ തൊരു തപസ്സാണ് ഡിപ്പിച്ചി ട്ടാ അന്യനെ നാശത്തിന്നുവേണ്ടിയോ യാതൊരു തപസ്സാണ് ചെ 

९ 98150120" അതു താമസമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
~ 

(ശം_ഭാ) മൂഡഗ്രാഫഹേണ.-അവിവേകമായ നിശ്ചയംകൊണ്ട്' (മൂഡന്. 
ॐ) 9) 

അത്യന്ത അവിവേകി; അവനെ ഗ്രാഹം-ആഗ്രഹം. അഭിനിവേശം. क 009 
ത്ര, १ 

ഹംം അതുകൊണ്ട് എന്നത്ഥം). ശേഷം സ്പൃഷ്മം. 

ഇനി ദാനഭേദത്തെ പറയുന്നു__ 
9) 9) ९) 9) 

൨൦. ദാതവ്യമിതി ९०३०००० ദീയതേനുപകാരിണേ 

ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്ത്വികം സ് മൃതം. 

ദാതവ്ൃയം ഇതിടകൊടുക്കേണ്ടതാണ്' എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുകൂടി, യല് ദാനം: 

യാതൊരു ദാനം, ദേശേട(കുരുക്ഷേത്രാടി) പുണ്ടയദേശത്തിലും, കാലേ ചടഗ്രഹണാദിപു 

ണ്യകാലത്തിലും, അനുപകാരിണേം-പ്രതൃയൃപകാരം ചെയ്യുത്തക്കവനല്ലാത്ത, പാത്രേ ചടവേ 



൫൦0൪ 00401 

ദശാസ്ത്രസമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണന്നായിക്കൊണ്ട്', ദിയതേംകൊടുക്കപ്പെടുന്നുവോ, തല്. 

ദാനം-ആ ദാനം, സാത്ത്വികംടസാത്ത്വികം എന്ന്, സ് മുതം-പറയപ്പെടുന്നു 

കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുക്ടി പൃണ്യമായ ദേശകാ 

ലങ്ങളജില് യാതൊരു ദാനമാണ് പ്രതൃയപകാരം ച്ചെയ്യത്തക്കവനല്ലാത്തവനും 

വേദശാസ്രൂസമ്പന്നനുമായ ബ്രാഹ്മണന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ആദാനം സാ 
ത്ത്വികമെന്നു ०106096) പപടുന്നു 

(ശം_ഭാ) അനുപകാരിണേംപ്രതയുപകാരം ചെയ്താ൯ ശേഷിയില്ലാത്ത 
വന്ന് അല്ലെങ്കില് അതിന്നു സമത്ഥനായിട്ടുള്ള പനാണെങ്കിലും പ്രതൃയുപകാര 

ത്തെ ഇച്ചിക്കാതെ. ദേശേചകുരുക്ഷേത്രാദി പുണ്യദേശത്തില്. കാലേംസംക്രാ 
ത്ത്യാദി പുണ്യകാലത്തില്. പാത്രേ-ആറു വേദാംഗങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവ 
നും വേദങ്ങളുടെ മറുകര കണ്ടിട്ടുളളവനുമായ വിദ്വാന്ന്. ആചാരനിഷ്ടന്ന് എ. 

ന്നത്ഥം. 

൨൧. യത്തു പ്രതയുപകാരാത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ 

ദിയതേ ച പരിക്സിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൂതം. 

പ്രതൃൃപകാരാത്ഥംടപ്രത്യുപകാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചോം, ഫലം ഉഴ്ടിശ്യ വാടസ്വഗ്ലാദി 
ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചോം, പരിക്സിഷ്ടം-മനഃക്ലേശത്തോടുകൂടി, യത് തു പുനഃടയാതൊരു ദാ 
02०, ദീയതേ ചടകൊടുക്കപ്പെടുന്നുവോ, തല് ദാനംടആ ദാനം, രാജസം-രാജസം എന്ന്, 
സ് മുതം--പറയപ്പെടുന്നു. 

എന്നാല് പ്രതൃപകാരത്തെ ഉ.ദ്ദേശിച്ചോ സ്വഗ്ലാദിഫലത്തെ ഉദ്ദേശി 
ച്ചോ മനുഃക്സേശത്തോടുകൂടി യാതൊരു ദാനം കൊടുക്കപ്പെടുന്നവോ ആ ദാനം 
രാജസം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം ഭാ) പ്രതയപകാരാത്ഥം..*കാലാന്തരത്തില് ഇപന് എനിക്കു ९2] 
പകാരം ചെയ്യും? എന്നു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി. ഫലം ഉദ്ദി ശ്യ-“ഈ ദാനംകൊണ്ട് 
എനിക്ക്” അദുഷ്ടമായ (സ്വഗ്ഗാദി) ഫലം സിഭ്ധിക്കും? പ്എന്നുദ്ദേശിച്ച്. പരിക്സി 
ഷ്ൂൂം-ഖേദത്തോടുകൂടി. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 

൨൨. അദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭൃശ്ച ദീയതേ 

അസതകൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹ്ൃതം. 

അദേശകാലേ-അശുചിയായ സ്ഥാനത്തും ആശൌചാദിസമയത്തും, അപാത്രേ 
ഭയ ചട(വിടനടാടി) അയോഗ്യന്മാരായവക്ക്', അസല്കൃതംപൂജ മുതലായതു ചെയ്യാതെ 
(കാലുകഴുകിക്കുക മുതലായ സല്കാരങ്ങഠം കൂടാതെ), അവജ്ഞാതംപാത്രത്തെ നിന്ദിച്ചു 
കൊണ്ട്, യല് ദാനംംയാതൊരു ദാനം, ദിയതേടകൊടുക്കപ്പെടുന്നുവോ, തല്--അത്', താ 

മസടടതാമസം എന്ന”, ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അശുചിയായ ദേശത്തില് (വെച്ച്) ആശൌചാദിസമയത്ത്', അയോ. 
ഗ്യന്മാരായവക്ക് > സതികാരങ്ങറം കൂടാതെ, പാത്രത്തെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു യാ 
തൊരു ദാനമാണ്” കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അതു താമസമെന്നു ० 10९26) പ്പട്ടിരി 
ശ്ഴുന്നു. 



५ + 
6) -99 അധ്യായം ൫0൫ 

)) 
(ശം_ഭാ) അദേശകാലേ-.അപുണ്യയമായ (പുണ്യമല്ലാത്ത) ദേശത്തിലും 

അകാലത്തിലും. അപുണ്യമായ ദേശം.-അശുചിപദാത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടും ക്കേ 
। ~) 0 റൂ ;) കകൂജനങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രദേശം. അകാലംംപുണ്യു 

<) ഹേതുവായി പറയപ്പെടാത്ത കാലം__സംക്രാന്ത്യാദിപിശേഷരഹിതമായ കാ 

ലം. (അപ്രകാരമുള്ള അപുണ്യദേശത്തും അകാലത്തിലും). അപാത്രേഭ്യഃ- 

മൂർഖന്മാരും തസ്തൃരന്മാരുമായവക്ക്. അസല്കൃതം.ദേശം കാലം (പാത്രം) എ 

ന്നിവ ശരിയായിരുന്നാലും പ്രിയവചനം പാടപ്രക്ഷാളനം പൂജ മുതലായവ കൂ 

ടാതേയും; അവജ്ഞാതം.ദാനം കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന്െറ നേരെ നിന്ദയോടു 

കൂടിയും യല് ദാനം ദീയതേം--യാതൊരു ദാനം കൊടുക്കപ്പെടുന്നുപോ; തല് താ 
| മസം ഉദാഹ്ൃതംഅതു താമസമെന്നു പവയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യജ്ഞം ദാനം തപസ്സ് മുതലായവയെ ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിന്നു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 

ഒവദേശത്തെ ചെയ്യുന്നു 

<) റ] ॥ റു -3 
൨൩. ഓം തത്സദിതി ഗനിദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ര്രിപിധഃ സ്മൂതഃ 

ബ്രാഹ്മണാസ്നേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ. 

ഓംം-ഓം, തല്ം-തത്, സത്ം-സത്, ഇതിംഎന്നിങ്ങിനെ, ബ്രഹ്മണഃ-പരബ്രഹ്മ 

ത്തിന്ന്, പരമാത്മാവിന്ന്', ത്രിവിധഃ നിദ്ദേശഃടമൂന്നു വിധമായ പേരുകാം, സ് മൃതഃം(ശി 

ഷ്മൂന്മാരാല്) പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തേന-ബ്രഹ്മത്തിനെറ അപ്രകാരമുള്ള ത്രിവിധനിദ്ദേശം 

കൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണാഃ-ബ്രാഹ്മണരും, വേദാഃ ച:വേദങ്ങളും യജ്ഞാഃ ചടയജ്ഞങ്ങളും 

പുരാ-:സൃഷ്ടിയുടെ ആദികാലത്തില്, വിഹിതാഃടവിധാതാവിനാല് നിമ്മിക്കപ്പെട്ട (അല്ലെ 

ങ്കില്, സഗുണീകൃതങ്ങളായി). 

८९०० തല് സല്? എന്നിങ്ങിനെ ബ്രുഹ്മത്തിന്നു മൂന്നുവിധനിദ്ദേശം ശി 
& 9 റൂ ;) >> ५) റൂ 

ഷ്ടൂന്മാരാല് ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിനെറ അപ്രകാരമുള്ള (2))01 

ധനിദ്ദേശംകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണരും വേദങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിനാല് നി 

മ്മിക്കപ്പെട്ട. (അല്ലെങ്കില് ഈ ത്രിപിധനിദ്ദേശം ആരുടെയാകുന്നുപോ അങ്ങി 

നെയിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനാല് ബ്രാഹ്മണാദികറം ഏററവും പചിത്രന്മാരായി 

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട. അതിനാല് ഈ ത്രിലിധനിദ്ദേശം ഏററവും പ്രശസ്ദമാകുന്നു 
6) 0102000}. 

് ] ൪. 

(ശം_ഭാ) സ് മൃതഃവേദാന്തങ്ങളില് ബ്രഹ്മവിത്തുക്കളാല് ചിത്ത്തിക്ക 
५) 4) 5) 4 ~ ~) 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. തേന-ആ ത്രിപിധനിദ്ദേശംകൊണ്ട്. പുരാംപണ്ടി. ബ്രാ 
“ 5) 

0061208 വേദാഃ യജ്ഞാഃ ച വിഹിതാഃ-ബ്രാഹ്മണരും വേദങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും 
५) $) १ 

3102) ക്കപ്പെട്ട. ഇതു പറഞ്ഞതു ത്ര വിധനിദ്ദേശത്തെ സ്ത തിക്കുന്നതിന്നുപേണ്ടി 

2299072" 

(ആ) “ഓമിതി ബ്രഹ്മ? എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം (69०? എന്നത് ബ്രശ്മത്തിന്െറ നിദ്ദേശമാകുന്നു. 

തത്ത്വമസി? എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം “തല്? എന്നതും ബ്രമ്മത്തിന്െറ നിദ്ദേശമാകുന്നു. “സദേവ 
1 

€ 0060} 8० ആസിത്? എന്ന ശ്രുതപ്രകാരം “സല്? എന്നതും ബ്രദ്മത്തിനന്െറ നിദ്ദേശമാകന്നു: 

ബ്രാഹ്മണാ....യജ്ഞാടികം പിഗുണമാണ് എന്നു തോന്നുന്ന കാലത്തില് മത്തിന്െറ റയ €> മുമ്പ 



ടു 
൫0൬ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

പ്പെട്ട ത്രിപ്രകാരമുള്ള പേരുകളില് ഏതിന്െറയെങ്കിലും ഉച്ചാരണംകൊണന്ത് അവ പിഗുണമല്ലാതെ 
യായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു 09०४० 1९०. 

(ശ്രീ) ഇവ്രകാരം വിചംരിക്കുന്നതായാല് എല്ലാ യജ്ഞദാനതപസ്സുകളും രാജസ്താമസപ്രായ' 
ങ്ങറം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാല് അവ 2100०0९9) ഭവിക്കുന്നുവെന്നു ८2९) ० {15 അപ്രകാരമുള്ള യ 
ജ്ഞാദികഠംക്കു സാത്ത്വികത്വം സിദ്ധിക്കുന്ന വ്രകാരത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നായി പറയുന്നു__ ഓമിതി. 

[ശസ്] ദേശകാലപാത്രദ്രവ്യമന്ത്രതന്ത്രാദികളുടെ സ്വരൂപമറിഞ്ഞാ ശാസ്ത്രപ്പകാരമുള്ള വൈ 
ദികകമ്മത്തെ ശ്രദ്ധാഭക്തിപിനയങ്ങളോടുകൂടി ചെയ്താന് കഴ് യുന്നതല്ല. അപ്പോം എല്ലാ വൈദി 
കകമ്മവും വിഗുണമായി ഭവിക്കുന്നു. അതിന്നെന്താണ് നിപ്ൃത്തി? പറയുന്നു__ (വിദ്വാന് യജതേ? 
എന്ന ശ്രുതിപ്രകാരം ദേശകാലാദിസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്വംനാല്തന്നെയാണ് സവ്വ 
കമ്മവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും യജ്ഞദാനതപോഖ്രതാദികളു 
ടെ തത്ത്വത്തെ അറിയാത്തവരാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങഠംക്ക്' അശ്രദ്ധകൊണ്ടോ ഭൂമപ്രമാദാദികൊ 
ണ്ടോ ചിലപ്പം തന്ത്രമന്ത്രസ്വരവണ്ണാദിലോപത്താല് വൈഗുണ്യം വരുന്പോം “ഓം തല് സത? 
എന്ന ഉച്ചാരണംകൊണ്ടു സവ്വവും സഗുണവും സഫലവുമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്ന 
തിന്നുവേണ്ടി ഇങ്ങിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു__ ഓമിതി. 

(ശ്രീ) ഇനി 4ഓം?കാരാദികംക്കു പ്രത്യേകം പ്രാശസ്തൂൃത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നായി ആദ്യം 
€ 0 9 2 ;] തന്നെ “ഓം? കാരത്തെപ്പുററ് പറയുന്നു__ 

8] 
മ ൨൪. തസ്മ്രാദോമിത്യദാഹ്ൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃക്രിയാഃ 

പ്രവത്തന്തേ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. 
)] 0 ।] റി 1] റി ] 

0 ി ¶ തസ്താല്--അതിനാല് (ബ്രഹ്മത്തിന്െറ ത്രിപിധനിദ്ദേശം ഏററവും പ്രശസ്തമമായിര് 
ടുന്നു വെന്നതുഹേതുവായിട്ട്), ഓം ഇതിട:ഓം എന്ന്, ഉദാഹൃത്യടഉച്ചരിച്ച', (കൃതാഃ) 

] 
४] ४] 1 2 ചെയ്യുപ്പെടുന്ന, ബ്രഹ്മവാദിനാംടവേദത്തെ നല്പവണ്ണുമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ, വിധാനോ 

ക്താഃടശാസ്ര്യോക്തങ്ങളായ, യജ്ഞദാനതപഭക്രിയാടടയജ്ഞദാനതപസ്സുകളായ ക്രിയകഠം, 
സതതം-:സവവദാ, പ്രവത്തന്തേട(അംഗവൈകല്യത്തിലുംകൂടി) പ്രകഷേണ വത്തിക്കുന്നു. (സ 
ഗുണങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു). 

2८ ५७.2८9 5] < 1} 3) 0 അതിനാല് ०७०० പ്ഠിന്നുച്ചരിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേദപാദികളുടെ ശ 
ति @ट 2 ഖു 2 29071) 2 സ്ട്രാക്തങ്ങളായ യഭ്ഞരാനതപ്പസ്സ്ുകളായ ക്രിയകറം (കുറേശ്ശ അംഗവൈകല്യ 

മുണ്ടായാലും) പ്രകഷേണ വത്തിക്കുന്നു (സഗുണങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം). 
(ശം) ബ്രഹ്മവാദിനാം-ബ്രഹ്മവദനശീലന്മാരുടെ, വിധാനോക്താഃ_. 

ശാസ്രചോദിതങ്ങളായ.. യജ്ഞദാനതപക്രിയാഃ-യജ്ഞാദിരൂപങ്ങളായ ക്രി 
९४४८० (0. ശേഷം (००. 

5) | ൨൭൫. തദിത്യനഭിസംധായ ഫലം യജ്ഞതപടക്രിയാഃ 
ദാനക്രിയാശ്ച വിപിധാഃ ക്രിഷന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിം 

തല് ഇതി (ഉദാഹൃത്യ)ടതല് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്', മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ-(ശുരദ്ധചി 
ത്തന്മാരായ) മോക്ഷത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മറരാല്, ഫലം-ഫലത്തെ, അനഭിസംധാ 
യടഅപേക്ഷിക്കാതെ, വിവിധാഃ-അനേകവിധമായ, യജ്ഞതപഭക്രിയാടടയജ്ഞതപസ്സുക 

റൂ 0 റൂ 0 2 റൂ < ^] = ളായ ക്രിയകളും, ദാനക്രിയാഃ ചടദാനക്രിയകളം, ക്രിയന്തേടചെയ്യപ്പെടുന്നു. 
റി (9 ത്രേതാ എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു മോക്ഷേഛ് ശുക്കളാല്, ഫലത്തെ അപേ 

റി ] ക്യക്കാതെ, യജ്ഞതപടക്രിയകളും ദാനക്രയകളൂം ചെയ്യൂപ്പെടുന്നു. 



5८ ८ 
८05) -29 അധ്ധ്യായം ൫0൭ 

(ശം_ ഭാ) “തല്? എന്ന ബ്രഹ്മത്തിനെറ നാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്; 

അനഭിസംധായ ഫലം-കമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെ. യജ്ഞത 

ക്രിയാഃ-യജഞ്രക്രിയകളം തപര്ക്രിയകളും; ദാനക്രിയാശ്ച വിപിധാഃഭൂമിദാ 
നം സ്വണ്ണ്ണദാനം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പലവിധദാനക്രിയകളും. ക്രിയന്തേ-ചെ 

९ 9081902. മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃമുമുക്ഷുക്കകാല്. 

“ഓം? എന്നും “തല്? എന്നുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പറയപ്പെട്ടു. ഇനി സച്ചുബ്ദ 

ത്തിന്െറ ൭പയോഗത്തെ പറയുന്നു__ 

൨൬. സല്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതല്. പ്രയുജ്യതേ 

പ്രശസ്ത കമ്മണി തഥാ സച്ഛൂബ്ദുഃ പാത്ഥ യുജ്യതേ. 

ഹേ പാത്ഥ-അല്പയോ അജ്ജുന, സത്ഭാവേടഅസ്തിത്വത്തിലും (ഉണ്ട' എന്ന അ 

ത്ഥത്തിലും), സാധുഭാവേ ചടസാധുത്വത്തിലും (യോഗ്യം എന്ന അത്ഥത്തിലും), സല് ഇ 

തി ഏതല്-:സല് എന്ന പദം, പ്രയുജ്യതേ-ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. തഥാംടഅപ്രകാരംത 

ന്നെ, ०१८०७0४४ കമ്മണിടമംഗളകരമായ വിവാഹാഭികമ്മങ്ങളിലും, സച്ഛുബൂഃ-(“ഈ ക 

മ്മം സത്താകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ) സല് എന്ന പദം, യുജ്യതേടഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഉണ്ട് എന്ന അത്ഥത്തിലും, യോഗ്യം എനാ അ 

ത്ഥത്തീിലും “സല്? 0.09 പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ 

മംഗളകരമായ വിവാഹാദികമ്മങ്ങളിലും “സല് എന്ന ശബ്ദും പ്രയോഗിക്കു 

പ്പെടുന്നു. त 

(ശം_ഭാ) സല്ഭാവേ-ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായാല് (അതങ്ങിനെ ഉ. 

ണ്ടായ) ആ വസ്ത ഉണ്ട് എന്നു പറയുന്ന ദിക്കിലും__പൃത്രനില്ലാത്തവന്നു (പുത്ര 

നുണ്ടായാല് ആ) പുത്രനെറ ജന്മത്തിങ്കലും. ००८९०601 ച _അസദ്ധൃത്തനാ 

യവനെറ സദ്ധൃത്തത സാധുഭാവം. അങ്ങിനെയുള്ള സാധുഭാവത്തിലും. സല് 

ഇതി ഏതല് പ്രയുജ്യതേ..ബ്രഹ്മത്തിനന്െറ അഭിധാനമായ (പേരായ) “സല്? 

എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ശേഷം സ്ത്റഷ്ടം. 

[ശ_സ] സല്ഭാവേട തള്ള വസ്തരവിന്െറ അസ്തിത്വം സല്ഭാവം. ഭരങ്ങിനെയുള്ള സല്ഭാ 

വത്തില്__ദേവദത്തന്െറ പുത്തന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത്ഥത്തില്; സല് ഇരി ഏതല് പ്രയുജ്യതേം 

“സല്? എന്ന പദം പണ്ഡിതന്മാരാല് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില്, സത്തായിരിക്കുന്ന ബ്ര 

മമത്തിന്െറ ഭാവം സതഭാവം. എല്ലാററിന്നും ബ്രമ്മഭാവത്തെ പറവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് 

“സടിദം? എന്നിങ്ങിനെ “സല്? എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സാധുഭാവേ ചംസദ് വൃത്തത 

സാധുഭാവം. അതിനെ പറവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഷട്ടത്തിലും_*സാധുവിനെറ സാധുഭാവത്തില് ഇപന്൯ 
സത്തനാകുന്നു? എന്നി ങ്ങിനെ സച്ചൂബ്ദും സത്തുക്കളാല് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. തഥാ പ്രശസ്യേ 

ത 

കമ്മണിട അപ്രകാരംതന്നെ കമ്മത്തിന്െറ പ്രശസ്മൃത്വത്തെ പറവാനിച്ചിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്; 0.2 16218 
2208 > 

ത 

യുജ്യതേട:ഈ കമ്മം സത്തകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ 02०2० പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. 
ി $) 

൨൭. യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്ചയതേ 
१ 12 3] 

കമ്മ ചൈവ തദത്ഥിയം സദിത്യേവാഭിധിയതേ. 

യജേഞ ചടയജ്ഞത്തിലും, തപസിടതപസ്സിലും, ദാനേ ചടദാനത്തിലും (2९9) 

സ്ഥിതിഃടനിഷ്ഠ (തല്പരത്വേനയുള്ള അവസ്ഥാനം), സല് ഇതിടസല് എന്ന്, 99 „120 = 



ऋ 
6०२ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീിത 

പറയപ്പെടുന്നു, തദത്ഥീയം കമ്മ ച ഏവടബ്രഹമോദ്ദേശ്യമായ പൂജാദികമ്മങ്ങളുംം സല് 
ഇതി ഏവട'സല്? എന്നുതന്നെ, അഭിധീയതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

യഇഞത്തിലും ദാനത്തിലും തപസ്സ്സിലുമുള്ള നിഷ്ഠ സേതാ എന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നു. ०७०००९८०} 2०९ പൃജാദികമ്മങ്ങളും “സല്? എന്നു തന്നെ പറയ 
പ്പെടുന്നു. 

$ ;] <) ;) റ <) ;) 
(ശം_ഭാ) യജ്ഞകമ്മത്തിലുള്ള സ്ഥിതിജും തപസ്സ്സിലുള്ള സ്ഥിതിയും 

ദാനത്തിലുള്ള സ്ഥിതിഴും വിദ്വാന്മാരാല് “സല് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. തദ 
ത്ഥിയം കമ്മ-.യജ്ഞദാനതപപസ്സുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കമ്മം. അല്ലെങ്കില്, ഈ 
പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെടുന്ന ത്രിപിധനിദ്ദേശം ആരുടേതോ, ഈശ്വരനായിരിക്കു 
ന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുപ്പെടുന്ന (പൂജാദി) കമ്മം എന്നത്ഥം. ആ 

‡} ॥ ८ ൭ 
ए ~¬ 508 (90020288. കമ്മവും “സല്? എന്നുതന്നെ പറയപ്പെടുന്നു. യജ്ഞം തപസ്സ്സ് 

| क 1) റ] ദാനം മുതലായ ഈ 80265350 അസാത്ത്വികവും വീഗണവുമാണെങ്കില്ത്ത 
ന്നേഷും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ബ്രഹ്മത്തിനെറ അഭിധാനത്രയത്തിന്െറ പ്രയോഗം 
കൊണ്ട് അവ സഥുണവും സാത്ത്വികവുമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ശ്രഭ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുപ്പെടുന്നുവെങ്കില് എല്ലാ കമ്മവും സ്ഗുൂണമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നതു 
ഹേതുവായിട്ട് __ 

൨൮. അമശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്പം കൃതം ച യല് 
അസദഭിതൃച്യതേ പാത്ഥ ന ച തല് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. 

അശ്രഭ്ധയാ-ശ്രദ്ധകൂടാതെ, ഹുതംട(ചെയ്യപ്പെടുന്ന) ഹോമം, ദത്തം-:ദാനം, ത 
9 1] പ്ല തപര്ടചെയ്യപ്പെട്ട തപസ്സ്സ്', യല് ച (७209) 0 അപ) കൃതംടപിന്നെ വേറെ എന്തെ 

ല്ലാം (ശ്രഭ്ധകൂടാതെ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടണ്ടോ ആ വക കമ്മങ്ങഠം), തല് (സവ്൮വം)-അതെല്പാം, 
ഹേ പാത്ഥടഅല്പയോ പാത്ഥ, അസല് ®= कर्ते എന്ന്, 9.2 |} ५० = 21000690. 5 072. 
(९०४) എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, പ്രേരയ--പരലോകത്തില്, (തല്) ന--അവ ഫലിക്കുന്നില്ല 
അവയെക്കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല). ഇഹ ച നോംഈ ലോകത്തിലും (പ്രയോജനം ഇല. ഴ (൨) പ്പ വ്ര 6 

ശ്രദ്ധകൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, ദാനം. @ ०9 മററുകമ്മ 
6९09 ഇവയെല്ലാം ഹേ പാത്ഥ, “അസത് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്തെ 
ന്നാല് പരലോകത്തിലും ഇഹലോകത്തിലും അവയെക്കൊണ്ടു യാതൊരു ഫല 
വുമില്ല. 

(ശം_ഭാ) അശ്രഭ്ധയാ ഹുതംംശ്രദ്ധകൂടാതെ ഹവനംചെയ്യപ്പെട്ടത്; 
അശ്രഭ്ധയാ ദത്തം. ശ്രദ്ധകൂടാതെ ബ്രാഹ്മണക്കു ദാനംചെയ്യപ്പെട്ടത്; അശ്രദ്ധ 
യാ തപഃ തപ്പംടശ്രഭ്ധകൂടാതെ തപസ്സ് അനുഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ; തഥാ--അപ്രുകാ 
രംതന്നെ; അശ്രഭ്ധയാ ഏവ യല് കൃതം-ശ്രഭധകൂടാതെ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്തൃതിനമ 
(1> 2९०81800; തല് (സവ്യം) അസല് ഇതി ഉം ത. അതെല്ലാം അസല് എ 
ന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാല് അവയെല്ലാം എന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ട മാഗ്ഗ 
ത്തില്നിന്നു പുറത്താകുന്നു. ന ച തല് പ്രേത്യ--ആ വക യജ്ഞാടികമ്മങ്ങറംക്കു 
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ബഫഹുപ്രയത്തം വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരലോകത്തില് അവയെക്കൊണ്ടു 
യാതൊരു ഫലവുമില്ല. നോ ഇഹം (ശ്രഭ്ധാരഹിതമായ കമ്മം) സജ്ജനങ്ങ 
കാല് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഇഹലോകത്തില്ം അവയെക്കൊണ്ടു യാ 
തൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. 

ഇതി ശ്രിമല്ഭഗപവല്ഗീതാസ്മപനിഷല്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം 
© | ९९००८०८००९1 ശ്രികൃഷ്ണാജ്ളുനസംവാദേ 

ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ 
സപ്തൃദശോധ്യായഃ 

ത് 

ശ്രദ്ധാതതയവിഭാഗയോഗമെന്ന പത്നേഴാമധ്യായം 

0222 10. 
ത 

ചം... 



ടി 

०10) 1502004 900० 

(५८००-0) ഗീതാശാസ്ത്രത്തിന്െറ സകല അത്ഥത്തേയും സകലവേദാത്ഥത്തേയും ഈ അധ്യായ 

ത്തില് ഉപസംഹരിച്ചു പറയണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിന്മേല് ഈ അധ്യയായമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ. 

അധ്യായങ്ങളില് പറയപ്പേട്ടിട്ടുള്ള അത്ഥമെല്ലാം ഇതില് കാണുന്നതാകുന്നു. എന്നാല് അജ്ജുനന് സ 

ന്യാസശബ്ദൃത്തിനേറയും തൃാഗശബ്ദത്തിനേറയും അത്ഥത്തിന്നുള്ള വൃത്യാസത്തെ തിരിച്ചറിയേണമെ. 

ന്ന ഇച്ചുയോടുകൂടി ചോടിക്കുന്നു__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 

൧. സംന്യാസസ്പയ മഹാബാഹോ തത്ത്വമിച്ഛാമി പേദിതും 

ത്യാഗസ്യയ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശിനിഷ്ടദന. 
അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ ഹൃഷീികേശടസവ്വേന്ദ്രിയങ്ങാംക്കും നിയാമകറനായിട്ടുള്ളവനേ, ഹേ കേശിനി 

ഷൃദനകേശി എന്ന അസുരനെക്കൊന്നവനേ, ഹേ മഹാബാഹോ (അതുഹേതുവായികട്ടു 

തന്നെ) ഹേ മഹാബഹോ, സംസ്്യാസസ്മയ-സന്പ്യാസത്തിനേറയും, തൃയാഗസ്യയ ചടത്യാഗത്തി 

७०१०९१०, തത്ത്വംടതത്ത്വത്തെ, പുഥക്ടവേര്തിരിച്ച', വേദിതും-അറിയുന്നതിന്ന്, ഇച്ഛാ 

മിടഞാന് ഇച്ഛിക്കുന്നു. 

സവ്വേന്്രിയങ്ങംക്കും നിയാമകനും കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്ന 

വനുമായ ഹേ മഹാബാഹോ, സന്യാസത്തിനേറയും ത്യാഗത്തിനേറയും തത്ത്വ 

ത്തെ വേര്തിരിച്ചറിയുന്നതിന്നു ഞാനിച്ചിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സംന്യാസസ്യ-സായ്യാസശബ്ദാത്ഥത്തിനെറ. ത്യാഗസ്യ-ത്യാ 

ഗശബ്ദാത്ഥത്തിനെറ. തത്തവം-യാഥാത്മ്യത്തെ (യഥാത്ഥസ്വരൂപത്തെ). പു 

ഥക്ംഒന്നില്നിന്നു മറേറതീനെ വിഭാഗിച്ച്. കേശിനിഷ്യദന__കേശി എന്നു 
പേരായ ഒരു കുതിരയുടെ വേഷത്തോടുകൂടിയ അസുരനെ ഭഗവാ൯ വാസുദേ 

വ൯ കൊന്നതിനാല് കേശിനിഷൃദനന്൯ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു പേര്. ആ 

പേരോടുകൂടി അജ്ളുന൯ സംബോധായച്െചെയ്യുന്നു. 

(ശ്രി? “സവ്ൃകമ്മാണി മനസാ സംന്ൃസ്യാസ്യലേ സ്ഖം വശീ, “സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ? 

എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് കമ്മസന്യാസം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. അപ്രകാരംതന്നെ “തൃക്ത്വാ 

കമ്മഫലാസംഗം നിതൃതൃഫ്തോ നിരാശ്ര യഃ, “സവ്വകമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാന്? എ 

ന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് ഫലമാത്രത്യാഗം കൊണ്ടു കമ്മാനുഷ്ടാനവും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട. എ 

ന്നാല് പരമകാരുണികനും സവ്യജ്ഞനുമായ ഭഗവാന് പരസ്തുരവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതിനെ ഉപദേശിക്കു 

കയില്ല, നിശ്ചയംതന്നെ. അരിനാല് കമ്മസസ്ത്രാസത്തിനേറയും തഭനുഷ്ടാനത്തിനേറയും അവിരോ 

ധം എപ്രകാരമാണ്” എന്നറിവാനുള്ള ഇച്ചുയോടുകൂടി അജ്ജുനന് ചോദടിക്കുന്നു__സംന്യാസസ്യയതി. 

സന്യാസത്യാഗശബ്ദുങ്ങളെപ്പുററി മുന്നധ്യായങ്ങളില് അവിടവിടെയായി പല ദിക്കിലും പറ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവയുടെ ശബ്ദാത്ഥങ്ങളെ വേര്തിരിച്ചു നിഷ്ടഹിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതി 

നാല് അവയെ നിണ്ണുയിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗവാന്, അവയെപ്പുററി അറിയണമെന്ന ഇച്ചുയോടു 

കൂടി ചോടിക്കുന്ന അജ്ളുനനോടായി പറയുന്നു__ 

ശ്രീഭഗവാനുവാച. 

൨. കാമ്യഠനാം കമ്മണാം 09907५० സംസ്ത്യാസം കവയോ പിടുഃ 
സവകമ്മഫലത്യധഗം പ്രാഹുസ്തപ്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. 
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ഭഗവാന് പറഞ്ഞു. 

കാമ്യാനാം കമ്മണാംടകാമൃകമ്മങ്ങളുടെ, സ്ല്യാസംടപരിത്യാഗത്തെ, സംന്യാസം: 
സന്പ്യാസം എന്ന്, കവയഃടടപണ്ഡിതന്മാര്, വിടുഃ-അറിയുന്നു. സവ്വുകമ്മഫലത്യാഗം-കാ 
മ്യങ്ങളായും നിതൃയനൈമിത്തികങ്ങളായുമുള്ള സകലകമ്മങ്ങളുടേയും ഫലമാത്രത്യാഗം, ത്യാ 

ഗംടത്യാഗം എന്ന്, വിചക്ഷണാടടനിപുണന്മാര്, പ്രാഹുഃ--പറയുന്നു. 

. കാമ്ൃയകമ്മങ്ങളുടെ പരിത്യ ാഗത്തെ സന്ധ്യാസമെന്നു പണ്ഡിതന്മാര് ആ 
റിയുന്നു. സവ്വകമ്മങ്ങളുടേഷ്ും ഫലമാത്രത്യാഗത്തെ ത്യാഗമെന്നു നിപുണന്മാര് 
പറയുന്നു. 

(ശം ഭാ) അശ്വമേധം മുതലായ കാമ്യൃകമ്മങ്ങളുടെ പരിത്യാഗം__അ 
വ അനുഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും അവയെ അനുഷ്ടിക്കാതിര, ക്കുന്നത് __ 
ആണ് സന്യാസശ ബൂത്തിനെറ അത്ഥമെന്ന ചില പണ്ഡിതന്മാര് അറിയുന്നു. 
അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടു ന്നവയായ നിതൃനൈമിത്തിക(സവ)കമ്മങ്ങളുടേയും ഫലത്തെ 
__അവയെ അനുഷ്ലിക്കുന്നപനെ സം ബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ_.പരിതയ 

ജിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗശബൂത്തിന്െറ അത്ഥം എന്നു പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു. 
(സന്പ്യാസശബ്ദുംകൊണ്ടും ത്യാഗശബ്ദുംകൊണ്ടും) കാമ്യകമ്മപരിത്യാഗത്തേയും 
(സവകമ്മ)ുഫലപരിത്യാഗത്തേയുമാണ് പറയേണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില് സ 
ന്യാസശബ്ദൃത്തിന്നും ത്യാഗശബ്ൂത്തിന്നും ഒരേ അത്ഥമാകുന്നു. രണ്ടിന്നും സ്വ 
ഥാ ത്യാഗം എന്നു മാത്രമാണ് അത്ഥം. ഘടം പടം എന്ന ശബ്ദൂങ്ങളെപ്പോ 
ലെ അവ അത്ഥത്തില് രണ്ടു ജാതി ശബ്ദുങ്ങളുല്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങിനെ ഒരു പൃ 
വൃപക്ഷം ജനിക്കുന്നു__നിത്യനൈമിത്തികകമ്മങ്ങഥംക്കു ഫലംതന്നെയിഒ ലന്നു 
പറയുന്നു. അപ്പ്പോഠം പിന്നെ അവയുടെ ഫലത്യാഗം എന്ന് എങ്ങിനെയാ 
ണ' പറയുന്നത്? ഇതു വസ്ധ്യയുടെ പുത്രത്യാഗം എന്നു പഠയുന്നപോലെയാ 
കുന്നു. 

സമാധാനം__ഇവിടെ അങ്ങിനെ ഒരു ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് നി 
ത്യനൈമിത്തികകമ്മങ്ങറം ഫലത്തോടുകൂടിയവയാണെന്നാണ് ഭഗപാനെറ അ 
ഭീപ്രായം. ഇതിനെ അദ്ദേഹം 4 അനിഷ്ടമിഷ്ഠടം....ന തു സംന്യാസിനാം ക്വ 
ചില്? എന്നിങ്ങിനെ ഈ അധ്യായത്തില് ൧൨൨൧൦ ശ്ല്രോകംകൊണ്ടു പറയുനാതാ 
കുന്നു. അതില് അദ്ദേഹം, സന്യാസികറംക്കു കമ്മഫലത്തില് യാതൊരു സം 
ബന്ധവുമില്ല എന്നു കാണിക്കുന്നതോടുകൂടി സന്പ്യാസികളല്ലാത്തവക്കു തങ്ങറം 
ചെയുന്ന നീ ത്യ കമ്മങ്ങഒടെ ഫലം ८8 വത്ൃത്യ ഗീനാം 6 ത്യ 2 ന്നിങ്ങിനെ യ स ~ പ്രത്യ °) | 
മേലീല് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു കാണിക്കുന്നു. 

(ശ്രീ) മതാന്തരനിരാസംകൊണ്ട്' അതിനെത്തന്നെ ദഡീകരിക്കുന്നതിന്നായി മതഭേദത്തെ 
കാണിക്കുന്നു__ 

൩. ത്യാജ്യം ദോഷപഴിത്യേകേ കമ്മ പ്രാഹുമ്മനിഷിണുഃ 
02226) 30025) © 19800) ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. 

ഏകേ മനിഷിണഃടവിവേകികളായ ചിലര്, (സാംഖ്യന്മാര്), ദോഷവല്-ഹിംസാ 
ദിദോഷത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാല്, കമ്മ-:സവകമ്മ 
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ങ്ങളും, ത്യാജ്യം ഇതിടഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നുവെന്ന്  പ്രാഹുഃടപറയുന്നു. അപരേ 

മററ. ചിലര് (മീമാംസകന്മാര്], യജ്ഞദാനതപടകമ്മം--യജ്ഞദാനതപപസ്സുകളായ കമ്മങ്ങാഠംം. 

ന ത്യ്യാജ്യം ഇതി ചംഉ പേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്പ എന്നും (പ്രാഹുഃ)ടപറയുന്നു. 

| വിചേകികളായ ചിലര്, കമ്മം ദോഷത്തോടുകൂടിയതാകയാല് ഉപേ 

ക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. = 000 ചിലര് യജ്ഞദാനതപ്പസ്സുക 

കായ കമ്മം ഉ.പേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്നും പായുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സാംഖ്യാദിദശനങ്ങളെ ആശ്രരയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പണ്ഡിത. 

ന്മാര്, സവ്യൃകമ്മവും ദോഷത്തോടുകൂടിയതാകയാല് ഉ.പേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാകു 

ന൦__കമ്മത്തിന്നധികാരികളായവരാലും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു__ 

०.) പറയുന്നു. ദോഷവല്.-ബന്ധഹേതുവാകയാല് സവ്വകമ്മവും ദോഷത്തോ 

ടുകൂടിയതാകുന്നു. അല്ലങ്കില്, രാഗാദിദോഷംപോലും (കമ്മവും]* ഉപേക്ഷിക്ക 

പ്പെടേണ്ടതാകന്നു. എന്നാല് കമ്മത്തിന്നധികാരികളായവരെ സംബന്ധിച്ചു 

യജ്ഞദാനതപപസ്സ്ുകളായ കമ്മങ്ങഥം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടപയല്ലെന്നു വേറെ 

ചില വിദ്വാന്മാരും പറയുന്നു. ഇവിടെ കമ്മാധികാരികളയവരെ അപേക്ഷി 

ച്ചുതന്നെയാണ് ഈ വക വികല്ലങ്ങറം (ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങം), ജ്ഞാനനിഷ്ട 

ന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചല്പ. കമ്മാധികാരത്തില്നീിന്നു കയറിട്ടുള്ളവരും സകല 

ലൌകികവിഷയങ്ങളില്നിന്നും മേലെ നില്ലുന്ന സന്യാസികളുമായവരെപ്പ 
ററി ഇവീടെ (അ. ൩. ദ്രോ. ൨.) പറയുന്നില്ല. 

. പുവ്വപക്ഷം__:കമ്മയോഗേന യോഗിനാം? (അ. ൩. ദ്രോ. ൩൨) എന്നി 

ങ്ങിനെ കമ്മാധികാരികളെ മുമ്പു വിഭാഗിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടണ്ടെജം ലും സകലശാ 

സ്രൂങ്ങളേയും ॐ പസംഹരിക്കുന്ന ഈ അധ യത്തില് (പ്രകരണത്തില്?) കമ്മാ 

ധികാരികള്ടെപ്പുറഠി (തന്നെ പിന്നേയും) വിചാരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ജ്ഞാന 

നിഷ്ടന്മാരേയുംപററി വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

സമാധാനം വേണ്ട; എന്തെന്നാല് ജ്ഞാനനിഷ്ടന്മാര് അജ്ഞാനംനി 

മിത്തമോ ഭുഃഖംനിമിത്തമോ (ധമ്മുത്യാഗം ചെയ്യുമെന്നു വിചാരിപ്പാ൯ തരമി 

ലയ. സാംബഖ്യന്മാര കായക്നേശനിമിത്തമായ ദുഃഖങ്ങളെ ആത്മാവില് കാണുന്നി 

ലു. എന്തെന്നാല് ഇകച്ഛാദികഠം ക്ഷേത്രധമ്മംതന്നെയാണെന്നു കാണിക്കപ്പെ 

ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് അവര കായക്കേശത്തേയും ദുഃഖത്തേയും ഭയപ്പെട്ട കമ്മ 

ത്തെ പരിതൃജിക്കുന്നില്ല. അവര ആത്മാവില് കമ്മത്തെ , ദശിക്കുന്നതുമില്പ. 

ആത്മാവില് കമ്മത്തെ ദശിക്കുന്നവെജ്കില് മോഹംഗിമിത്തം അവര് നിയതക 

മ്മങ്ങളെ ഉപപേക്ഷിച്ചേനെ. എന്നാല് പരമാത്ഥത്തില് കമ്മം ഗുണങ്ങളെ സം 

ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും “ഞാന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.” (അ. ൫. ശ്ലോ. പു) എ 

ന്നും, അറിയുകയാലാണ് അവര് കമ്മങ്ങളെ സന്മൃസിക്കുന്നത്. തത്ത്വപിത്തു 

കറ്റ കമ്മങ്ങളമെ. എങ്ങി നെയാണ്” സ त) സിക്കുന്നതെന്ന്' “സവ്യകമ്മാണി മന 

സാ സംന്ൃസ്യ? (അ. ©. ഗ്ലോ. ൧൩) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദ്ര്ദരോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു 
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പറഞ്ഞിട്ടണ്ട്. അതിനാല് കമ്മത്തില് അധികാരികളും ആത്മാവിനെ അറി 

യാത്തവരും അജ്ഞാനംനിമിത്തവും കായക്സേശഭയംനിമിത്തവുയം കമ്മത്തെ പ 

രിതൃജിക്കാവുന്നപരുമായ മററു ചിലരെ മാത്രമാണ്” രാജസത്യാഗികളെന്നും 

താമസത്യാഗികള്കെന്നും പറഞ്ഞു നിന്ദിക്കുന്നത്. അനാത്മജ്ഞന്മാരായ കമ്മി 

കളുടെ കമ്മഫലത്യാഗത്തെ സ്ത തിക്കുന്നതിന്നാകുന്നു (മറെറവരെ നിന്ദിക്കുന്നത് ) 

ഗുണാതീതനെറ ലക്ഷണത്തെ പറയുന്ന ദിക്കില് *സവ്യാരംഭപരിത്യാഗീ?, “മൌ 

നീ സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചില്, അനികേരുഃ സ്ഥിരമതിഃ? എന്നിങ്ങിനെ പര 

മാത്ഥസ ന്യാസിയെ വിശേഷി പ്പിച്ചു പറ ഞ്ഞിട്ടമുണ്ട് . ഇ്ഞാനത്തിനെറ പരയാ 

യ നിഷ്ടയെപ്പുറഠി ഭഗപാ൯ ഇനി പറയുന്നതുമാകുന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാനനി 

१0००००९० സന്വ്യാസികളെപ്പുററി പറവാനയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കമ്മ 

ഫലത്യാഗം സാത്ത്വികമാകയാല് രാജസതാമസങ്ങളായവയെ ആപേക്ഷിച്ച് 

അതു സന്യാസമാണ് എന്നു പറഞ്ഞതേയുള്ള. അല്ലാതെ അതു മുഖ്യമായിട്ട 

ॐ, 0७१502000>) ०0७०; 

പൂവ്യപക്ഷം_“ന ഹി ഭേഹഭൃതാ ശക്യം? (അ. ൧൮. ദ്രോ. ൧൧) എന്ന 

ശ്രോകംകൊണ്ടു സവ്ൃകമ്മസന്യയാസം തും കാരണം 
7 ~ 3) 

^ 10 नण) ©) 9९ 71251020 മുഖ്യമായി രിക്കുന്ന സന്്യാസത്തെപ്പുററിത്തന്നെയാണ് 

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുസത്. 

സമാധാനം അല്ല; എന്തെന്നാല് ആ ഹേതുവചനം സ്തൃത്യത്ഥമായി 

ട്ടാകുന്നു (മറെറാന്നിനെ സ്ത തിക്കുന്നതിന്നുപേണ്ടിയാകുന്നു.?) “ത്യോഗാച്ഛാന്തിരന 

ന്തരം? (അ. ൧൨. ദ്രോ. ൧൨) എന്നു പറഞ്ഞത് കമ്മഫലത്യ ാഗത്തെ സ്തൃതിക്കു 

ന്നതീന്നാകുന്നു. മുമ്പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനേകനിഷ്ടകളെ അനുഷ്കിപ്പാ൯ ശക്തി 

യില്ലാത്ത അജ്ജുനനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടള്ളത്. അതുപോ 

ലെതന്നെ ९02०८} ദേഹഭൂതാ ശക്യം? എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കമ്മ 

ക ലത്യാഗത്തെ സ്ത തീക്കുനനതിന്നുവേണ്ടിത്തന്നെയാക്ുന്നു. :സവ്യകമ്മങ്ങളേയും 
न ^ 

മനസ്സുകൊണ്ടു സന്്യസിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതേയും ചെയ്യിക്കാതേയും നവദ്വാര 

മായിരിക്കുന്ന പുരത്തിലിരിക്കുന്നു? (ആ. ൫. ദ്ര്രോ. ൧൩) എന്നുള്ള പക്ഷത്തെ 

എതിത്തു പറവാന് ആക്കും കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാല് കമ്മത്തില് അധികാ 

രികകായവരെ ഉ.ദ്ദേശിച്ചുതന്നെയാണ് സമ്യ്യാസത്തേയും ത്യാഗത്തേയും സംബ 

ന്ധിച്ചുള്ള ഈ വികല്പം (സംശയം). എന്നാല് പരമാത്ഥദശികളായ യാതൊ 

ല് സാംഖ്യന്മാരാണുള്ളത് അവക്കു സവ്വകമ്മസാ്യാസലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന 

ജ്ഞാനനിഷ്ടയില്തന്നെയാണ് അധികാരം; മറ്റൊന്നിലുമല്ല. അതിനാല് 

ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടളള വികല്പങ്ങാംക്ക് അവര് ഒരിക്കലും അഹന്മാരല്ല. 

ഇതിനെ നാം. “പേദാവിനാശിനം” എനാ ഘട്ടത്തിലും മൂന്നാമധ്യായത്തിനെറ 

ആദിയിലും നല്ലവണ്ണം ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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ഈ വികല്ലഭേദങ്ങളില് (നിശ്ചയമായിട്ടുള്ളതിഒനെ) കേട്ടാലും. 

ര. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമ 
;) ६ ॥ 3) ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാ്ര ത്രിചിധഃ സംപ്രകിത്തിതഃ. 

ഹേ ഭരതസത്തമ-അല്പയോ ഭരതകലശ്രേഷ്ഠം തത്ര ത്യാഗേ-മേല് പറഞ്ഞ ത്യാഗ 

വിഷയത്തില് (ഇപ്രകാരം വിപ്രതിപന്നമായിരിക്കുന്ന ത്യാഗത്തില്), നിശ്ചയംടനിശ്ചയത്തെ, 

മേ-എനെറ വാക്കില്നിന്ന്, ശൃണുംകേട്ടാലും. ഹി-എന്തെന്നാല്, ഹേ പുരുഷവ്യാഘ്ു- 

അല്ലയോ പുരുഷശ്രേഷ്ം ത്യാഗഃ-(കമ്മുത്യാഗം, ത്രിവിധഃടമുന്നു വിധമായി (താമസാദിഭേദേ 
1] റി മൂ റി 1) 0 )} ८ 

ന മൂന്നു വിധമായി), സംപ്രകീത്തിതഃട(തത്ത്വവിത്തുക്കളാല്) നല്ലവണ്ണം വേര്തിരിച്ചു പറ 

യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
്ി )) 

അല്ലയോ ഭരതകുലശ്രേഷ്ട, മേല്പറഞ്ഞ ത്യാഗവിഷയത്ത ത ഉള്ള. 
9) 9) & 

നിശ്ചയത്തെ എന്നില്നിന്നു കേട്ടാലും. ന്തെന്നാല്, ഹേ പുരുഷശ്രേഷ്ടം 

ത്യാഗം മൂന്നു വിധമായി പറയല്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) തത്ര-മു൯കാണിീക്കപ്പെട്ട ത്യാഗസന്മൃ ാസവികല്ലത്തിങകല്; നദി 

ശ്ചയം മേ ശൃണുംനിശ്ചയത്തെ എനെറ വാക്കില്നിന്നു ധരിച്ചാലും. ഹേ 

ഭരതസത്തമ. ഭര തന്മാരില്വെച്ചു സാധുതമനായവനേ, ത്യാഗം സന്യാസം എ 

ന്നീ ശബ്ദങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്ന അത്ഥം ഒന്നതന്നെയാകുന്നുവെന്നുള്ള 

അഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയാണ് ഭഗപാ൯ ത്യാഗം എന്ന ഒരു പദത്തെ മാത്രം ഇ 

വിടെ പ്രയോഗിച്ചുത്. ത്യാഗഃ ഹിത്യാഗം എന്നത്; ത്രിചിധഃ സംപ്രകിത്തി 

തഃ_താമസാദിത്രിപ്രകാരമായിട്ടു ശാസ്രങ്ങളില് നല്ലവണ്ണം പറയപ്പെട്ടിരിക്കു 612 
ന്നു. ത്യാഗം സന്ധ്യാസം എന്നി ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടു വാച്ച്യമായ താമസാദിഭേ 

ദേ ത്രിപ്രകാരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവനും കമ്മത്തില് 

അധികാരിഷുമായവനെ മാത്രമേ സംബന്ധിക്കുകയുള്ള., പരമാത്ഥദശിയെ സം 

ബന്ധിക്കുകയില്ല; എന്നുള്ള അത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാ൯ വജുരെ പ്രയാസ 

മാകയാൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചള്ള തത്ത്വത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതി 

ന്നു (ഞാനല്ലാതെ) മറെറാരുവ൯ സമത്ഥനാകുന്നില്ല. അതിനാല് പരമാത്ഥ 

ശാസ്ര്രാത്ഥവിഷയമായും ഛഐഐശ്വരമായുമിരിക്കുന്ന നിശ്ചയത്തെ എന്നില്നിന്നു 

നീ കേട്ടാലും (ഗ്രഹിച്ചാലും). 

എന്നാല് പിന്നെ ഈ നിശ്ചയം എന്താകുന്നു? ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൫. & യജ്ഞദാനതപഃകമ്മ ന ത്യാജ്യം കായ്യുമേവ തല് 

യജേഞാ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. 

യജ്ഞദാനതപടകമ്മംയജ്ഞദാനതപസ്സുകളാകിയ കമ്മം, ന ത്ൃഠജ്യം-ഉ പേക്ഷിക്ക 

പ്പെടേണ്ടതല്ല. തല് കായ്യം - ഏവ-അതു ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ. യജ്ഞഃട-യഴ്ഞവും, 

ദാനംദാനവും, തപഃ -9.1 ഏവടതപസ്സും, മനിഷിണാംടവിവേകികഠംക്ക', പാവനാനിടചി 

ത്തശുഭ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാകുന്നു 

& €യജേഞാ ദാനം തപഃ കമ്മന ത്യാജ്യം" എന്നു പാഠാന്തരം. 
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യജ്ഞദാനതപ്പസ്സ്ുകളാകിയ കമ്മം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്പ. അതു 

ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ. യജ്ഞവും ദാനവും തപ്പസ്സ്ും വിവേകികറഠംക്കു ചിത്ത 

ശുദ്ധികരങ്ങളാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യജ്ഞം. ദാനം, തപസ്സ്സ് , എന്നീ ത്രിചിധകമ്മം തൃജിക്ക 

പ്പെടേണ്ടതല്പ. ത്രതു ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ. എന്തെന്നാല് യജ്ഞവും. 80 

നവും, തപസ്സും കമ്മഫലത്തിലിച്ഛയില്ലാത്തവക്കു വിശുഭദ്ധികാരണങ്ങളാകുന്നു. 

൬. ഏതാന്യയപി തു കമ്മാണി സംഗം ത്ൃക്ത്വാ ഫലാനി ച 

കത്തവ്യാനിതി മേ പാത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ പാത്ഥ, ഏതാനി കമ്മാണി അപി തും-ംഈ യജ്ഞാടികമ്മ 

ങ്ങഠംകൂടി, സംഗം ഫലാനി ച-കര്ത്തൃത്വാഭിനിവേശത്തേയും ഫലത്തേയും, തൃക്ത്വാ-൭ 

പേക്ഷിച്ച്', കത്തവ്യയാനിടചെയ്യപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു. ഇതി-എന്നാണ്', മേ-എന്െറ, നി 

ശ്ചിതം-നിശ്ചിതമായും, ഉത്തമം ഉത്തമമായുമുള്ള, മതം--അഭിപ്രായം. 

അല്ലയോ പാത്ഥ, ഈ യജ്ഞാദികമ്മങ്ങറംകൂടി കത്തൃത്വാഭിനിവേശ 

ത്തേയും ഫലത്തേയുമുപേക്ഷിച്ചു ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടപയാകുന്നുലെന്നാണ് എന്െറ 

നിശ്ചിതമായും ശ്രേഷ്ടമായുമുള്ള അഭിപ്രായം. 

(ശം _ഭാ) ഏതാനി കമ്മാണി അപി! തു-പാവനങ്ങളാണെന്നു പറയ 

്പെട്ട യജ്ഞദാനതപസ്സുകളാകിയ ഈ കമ്മങ്ങറം;യ സംഗം ഫലാനി ച തൃ 

ക്തപാ- അവയില് ആസക്തിയേയും അവയുടെ ഫലത്തേയും ഉപേക്ഷിച്ച്; ക 

ത്തവ്യാനി-അനുഷ്തിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു; ഇതി മേ നിശ്ചിതം ഉത്തമം മതം. 

ഫന്നാണ് എനെറ നിശ്ചിതമായും ഉത്തമമായുമുള്ള മതം. 

“നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര? എന്നിങ്ങിനെ (താം ശ്രോകത്തില് ഭഗ 

വാന്) പ്രസ്താവിച്ച. പാവഈനത്വത്തെ അതുന്നുക്ളൂ ഹേതുവായും പറഞ്ഞു. അ 

തിനെറ ശേഷം ഭഗവാ൯ ഏതാന്യപി കമ്മാണി കത്തവ്യാനി ഇത്േയതന്നിശ്ചി 

തം മതമുത്തമം.-ഈ കമ്മങ്ങളും കൂടി ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു എന്നാണ് എ 

നെറ നിശ്ചിതമായും ഉത്തമമായുമുള്ള അഭിപ്രായം? എന്നു പറഞ്ഞതു മു൯പ്ര 

തിജ്ഞാതമായ അത്ഥത്തെ ഉപസംഹരിക്കുകമാത്രമാകുന്നു. “ഏതാന്യപി തു 

കമ്മാണി” എന്നുള്ളത് പുതിയതായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. എന്തെ 

ന്നാല് ഈ പ്രകൃതത്തില് പ്രതിപാഭിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചത 

നെ ആ ഭാഗത്തെ വ്യാഖ്യാനി ക്കുന്നത് അധികം നാല്ലതായിരിക്കുന്നതാണ്. 

സംഗത്തോടുകൂടിയവനും ഫലത്തെ ഇച്ചൂിക്കുന്നപനുമായവന്ന്' ഈ കമ്മഞ്ങറം 

ബന്ധഹേതുക്കള്കായി ഭവിക്കുന്നവെങ്കിലും മോക്ഷേഛ് ശുവിന്ന്” ഇവ ചെയ്യുപ്പെ 

ടേണ്ടവയാണെന്നുളള അത്ഥത്തെ കാണിപ്പാനാണ് അപി? ശബ്ദും. അല്ലാതെ 

കത്തവ്ൃയങ്ങളായ കമ്മങ്ങറം ഇനിയുമുണ്ട് പന്നു സ്തചിപ്പ്ിക്കുന്നതിന്നുപേണ്ടിയല്ല 

ഏതാന്പി? എന്നു പറഞ്ഞത്. മറവചിലര് ഇങ്ങിനെ പ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു__സി 

ത്യകമ്മങ്ങറംക്കു ഫലമില്ലാഷ്ക്കുയാല് “സംഗത്തേഷും ഫലത്തേയുമുപേക്ഷിച്ച്? എ 

ന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയല്ല. അതിനാല് “ഏതാന്യപി കമ്മാണി? എന്നതിന്ന്: നി 



५२५ 
൫൧൬ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

തൃകമ്മങ്ങളില്നിന്നന്്യമായ കാമ്യകമ്മങ്ങറംകൂടി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു; അ 

പ്പോഠം പിന്നെ യജ്ഞദാനതപപസ്സുകളാകിയ കമ്മങ്ങളുടെ കായ്യും പറവാനു 

ണ്ടോ, എന്നത്ഥമാകുന്നു. 

അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് “യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവ 

നാനി മനീഷിണാം? എന്ന വചനംകൊണ്ടു നിത്യകമ്മങ്ങളും ഫലത്തോടുകൂടീ 

യവയാണെന്നു പ്രതിപാഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിത്യകമ്മങ്ങാംകൂടി ബന്ധഹേ 

തുക്കളാണെന്നു ശങ്കിച്ച് അവയെ ഉ പേക്ഷിപ്പാനിച്ഛുക്കുന്ന മുമുക്ഷുവീന്നു പിന്നെ 

കാമൃകമ്മങ്ങളില് പ്രസംഗമുണ്ടാകുമോ? €ഭൂരേണ ഫ്യവരം കമ്മ? (ആ. ൨. ദ്രോ. 

൪൯) എന്നിങ്ങിനെ കാമ്യകമ്മത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിനാലും, “യജ്ഞാത്ഥാല് കമ്മ 

ണോന്ദയത്ര? (അ. ൩.. ഗ്രോ. ൯) എന്നും “ത്രൈഗുണ്യവിഷയാ വേദാഃ? (അ. ൨. 

ശ്ലോ. ൪൫) എന്നും, “ത്രൈവിദ്യാ മാം സോമപാഃാ (അ. ൯. ദ്രോ. ०.9} എന്നും, 

ക്ഷിണേ പുണ്യേ മത്ത്യലോകം വിശന്തി? (അ. ൯. ശ്ലോ. ൨൯) എന്നും, 9.88, 

്ലലോകങ്ങളെക്കൊണ്ട് കാമ്യകമ്മങ്ങഥം ബന്ധഹേതുക്കളാണെന്നു നിശ്ചയിക്ക 

്പെട്ടിട്ടള്ള തിനാലും, പ്രകൃതവിഷത്തില്നിന്ന് അവ വജരെ മൂരെയാകയാലും, 

“ഏതാന്യപി? എന്ന ८०6260० കാമ്യകമ്മങ്ങളെ സ്മൂചിപ്പ്ിക്കുന്നില്ല. 

അതുകൊണ്ട്” അജ്ഞനായും അതിനാല് അധികൃതനായുമിരിക്കുന്ന മോക്ഷേഛ്തുവിന്ന്__ 

6). നിയതസ്യയ തു സംന്യാസഃ കമ്മണോ നോപപദ്യതേ 

മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്മാമസഃ പരികീത്തിതഃ. 

നിയതസ്ൃയ തു-എന്നാല് അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള, കമ്മ 

ണട-കമ്മത്തിനന്െറ, സംന്യാസഃടപരിത്യാഗം, ന ഉപപദ്ദയതേടശരിയല്ല. മോഹാല്-അവി 

വേകംനിമിത്തം, ००१२} = അതിന്െറ (ആ കമ്മത്തിന്െറു, പരിത്യാഗഃടപരിത്യാഗം, താമ 

സഃ--താമസമെന്ന് , പരികീത്തിതഃ-:പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മത്തിനെറ ത്യാഗം 

ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. അവീവേകംനിമിത്തമുളള അതിന്െറ ത്യാഗം താമസം 

എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(८2०-&0) നിയതസ്പയ കമ്മണഃ- നിത്യമായ കമ്മത്തിണെറ; സംസ്ത്യാസഃ. 

പരിത്യാഗം; ന ഉ.പപദ്യതേ.-ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് അരത്” അജ്ഞനായവ 

നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മോഹാല്-അജ്ഞാനം 
നിമിത്തം; തസ്യ പരിത്യാഗഃ-നിയതകമ്മത്തിനെറ പരിത്യാഗം. നിയതകമ്മം 

അവശ്യം ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു പറയുകയും, പിന്നെ അതിനെ ത്യജി 

ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്വ്യോന്യവിരുദ്ധമാകുന്നു. അതിനാല് അപ്രകാരമുള്ള 
പരിത്യാഗം അജ്ഞാനം നിമിത്തമാകുന്നു; അതു താമസമെന്നും പറയപ്പെടു 

ന്നു. മോഹംതന്നെ തമസ്സാകുന്നു. 
അതിന്നും പുറമെ 

൮. ഭൂുഃഖമിത്യേഖ യല് കമ്മ കായക്നേശഭയാത്ത്യജേല് 

സ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം ,നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേല്. 



ക്ര 
ഫവ൮വപാം അധ്യായം ൫൧൭ 

(യഃ)- എവന്, ടൂടഖം ഇതി ഏവംടുഃഖമാണ് എന്നു വിചാരിച്ച്”, കായക്സേശഭയാല്: 

ശരീരായാസഭയംകൊണ്ട്', യല് കമ്മ-യാതൊരു കമ്മത്തെ, തൃജേല്ത്യജിക്കുന്നുവോ, 008 = 

അവന്, രാജസംടരാജസമായ, തൃറഗം-ത്യാഗത്തെ, കൃത്വാടചെയ്തി', തൃാഗഫലം(ജ്ഞാന 

നിഷ്ണാലക്ഷണമായ) തൃാഗഫലത്തെ, ന ഏവ ലഭേല്- ലഭിക്കുന്നില്ല. 

എപന് ദുഃഖമാണ് എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി ശരീരായാസഭയംനിമി 

ത്തം നിത്യകമ്മത്തെ ത്യജിക്കുന്നുപോ അവ൯ രാജസമായ ത്യാഗത്തെ ചെയ്ത് 

(ജ്ഞാനിഷ്ണാലക്ഷണമായ) ത്യാഗഫലത്തെ ലഭിക്കുന്നില്ല. 

(ശം ഭാ) കായക്നേശഭയാല്.ശരിരമുഃഖഭയംനിമിത്തം. ത്യാഗഫലം. 

ജ്ഞാനപൃവ്വകമായ സവ്ൃകമ്മത്യാഗത്തിനെറ മോക്ഷമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന ഫ 

ലത്തെ. ശേഷം 0००. 

[ശ_സ] ഈ ०६०००७0३ 9 “സുഖത്തില് നിന്നു സുഖം ലഭിക്കുന്നതല്ല? എന്ന ന്യായപ്രകാ 

രം സ്വധമ്മാനുഷ്ടാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശത്തെ സഹിക്കുന്നവന്നു മാതമേ പുരുഷാത്ഥം സിഭദ്ധിക്കു 
ി [] 07288 6010179 സൂചിപ്പ്യിക്കപ്പെടുന്നു. 

എന്നാല് സാത്ത്വികമായ ത്യാഗമേതാകുന്നു? ഭഗവാന് പറയുന്നു -- 

൯. കായ്യുമിത്യേഖ യല് കമ്മ നിയതം ക്രിയതേജ്ജുന 

സംഗം തൃക്തവാ ഫലം ചൈവ സ ത്യാഗഃ സാത്ത്വികോ മതഃ. 
ഹേ അജ്ജുനട-അല്ലയോ അജ്ജുന, നിയതം-അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്ക 

പെട്ടിട്ടുള്ള, കമ്മ--കമ്മം, കായ്യ്ം ഏവ ഇതിടചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ എന്നറിഞ്ഞ്. 

സംഗം-അഭിനിവേശത്തേയും (അഭിമാനത്തേയും), ഫലം ച ഏവടഫലത്തേയും, തൃ 

ക്ത്വാ-ഉ പേക്ഷിച്ച്', ക്രിയതേ ഇതി യല്ംചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നതു യാതൊന്നോ, സഃ ത്യാ 

ഗ3-അപ്രകാരമുള്ള ത്യാഗം, സാത്ത്വികഃട:സാത്ത്വികമായതെന്ന്, മത നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടി 

രിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
കമ്മം, ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ എന്നറിഞ്ഞ്” സംഗത്തേയും ഫലത്തേഷുമുപേ 
ക്ഷിച്ച്, ൭ ചയ്യുപ്പെടുമ്വോഠം ആ ത്യാഗം സ്വാത്ത്വികമാകുന്നുവെന്നു നിശ്ചയി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശഭ) ഭഗവാന്െറ ഈ വചനം നാം മുന്പു പറഞ്ഞിട്ടള്ളതുപോ 
ലെ, നിത്യൃകമ്മങ്ങറം ഫലത്തോടു കൂടിയവയാകുന്നുവെന്നതിലേയ്ക്കു പ്രമാണമാകു 
ന്നു. അല്ലെങ്കില് _നിത്യകമ്മങ്ങറാക്കു ഫലം ശ്രുതികളില് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെ 
&}= \० കമ്മം ചെയ്യുന്നപന്ന് സ്വാത്മശുഭ്ധി, പ്രത്യവായദോഷകപരിഹാരം 
എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഫലമുണ്ടാകുന്നുവെന് അജ്ഞനായപ൯ കല്ലിക്കുമായിരി 
ക്കാം. “ഫലം ത്ൃക്ത്വാ? എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കല്പനയേയും നിരാക 
രിക്കുന്നു. അതിനാല് “സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചി? എന്നു പറഞ്ഞതു സാധു 
വായിരിക്കുന്നു. സ ത്യാഗഃ-നിത്യകമ്മങ്ങളിലുള്ള സംഗത്തിനേറയും, അവയുടെ 
ഫലത്തിനേറഴും, പരിത്യാഗം. സാത്ത്വികഃ മതഃ_സാത്ത്വികമാകുന്നുവെന്നാ 

ണ് അഭിമതം. 
---_------- ~~~ -- --~* 

# നിത്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തിന്ന്: പ്രത്ൃവായം എന്നു പറയുന്നു. 

04% 



न 
൫൧൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

०२०५०११० __ത്രിപ്രകാരമുള്ള കമ്മപരിത്യാഗത്തെയാണ് ഈ പ്രകൃത 

ത്തില് സന്യാസമെന്ന പറഞ്ഞ ത്. അവയില് രാജസതാമസങ്ങകായ കമ്മ 

ത്യാഗത്തെപ്പററി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സംഗഫലത്യാഗത്തെ മൂന്നാമത്തെ (ക 

മ്മ) ത്യാഗമായി പറഞ്ഞതെങ്ങിയെ? ഇതു താഴെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാകുന്നു__ 

മൂന്നു ബ്രാഹ്മണര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരില് രണ്ടു പേര് ആറു ശാസ്ര്രൂത്തില് നിപു 
ണന്മാരാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ആറം ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. 

സമാധാനം__ഇവീടെ ആ ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് കമ്മത്യാഗവും 

കമ്മഫലപരിത്യാഗവും രണ്ടും ത്യാഗവിഷയത്തില്, സമമാകുന്നു. എങ്കിലും 

കമ്മപരിത്യാഗത്തേയും കമ്മഫലപരിത്യാഗത്തേയും കൂട്ടിവെച്ചു നോക്കുമ്വോഠം 

കമ്മഫലപരിത്യാഗം വളരെ മേലേയാണ് എന്നിങ്ങിനെ ഫലത്യാഗത്തെ സ്ത 

തിക്കുകയാണ്” ഈ പ്രകരണത്തിനെറ ഉദ്ദേശ്യം. വാസ്ത്രപത്തില് കമ്മത്യാഗ 

ത്തിനും ഫലാഭിസന്ധിത്യാഗത്തിന്നും ത്യാഗം എന്ന സംഗതിയില് സമാന 

ത്വം (തുല്യത)"ഉ ണ്ട്. അതിനാല് ഇവിടെ കമ്മത്യാഗത്തെ രാജസതാമസത്യാ 

ഗമെന്നു നിന്ദിച്ചിട്ട് കമ്മഫലാഭിസന്ധിത്യാഗത്തെ “സ ത്യാഗഃ സാത്ത്വികോ 

മതഃ? എന്നിങ്ങിനെ സാത്ത്വികത്യാഗമെന്നു സ്ത ठ} 58 11. [ 

(ശം_൫0) (കമ്മയോഗത്തിന്ന് ) അധികാരിയായവന് സംഗത്തേയും ഫലാഭിസന്ധിയേയും പ 

+). നിത്യകമ്മങ്ങളെ. 99.०49 6021969 ഫലരാഗാദി 12964} 0126536) 28 ക്കൊണ്ട് അശുദ്ധമാകാതെയി 

രിക്കുന്നതും നിത്യകമ്മങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടു സംസ്തൂരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ അവന്െറ അന്തഃകരണം വിത്രദ്ധ 

മറയി ഭവിക്കുന്നു. അന്തദകരണം വിശൂദ്ധമായും പ്രസന്നമായും ഭവിക്കുന്വോം അത് ആത്മാലോചന 

ത്തിന്നു യോഗ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. നിത്യകമ്മാനുഷ്ടാനംകൊണ്ടു വിത്ുഭ്ധമായിട്ടുള്ള അന്തഃകരണത്തോ 

ടകൂടിയവനും ആത്മജ്ഞാനാഭിമുഖനുമായവസന് എങ്ങിനെയാണ് ക്രമേണ ആത്മജ്ഞാനത്തില് നിഷ്ഠ 
ക 

യുണ്ടാകുന്നത് എന്നുപദേശിക്കുന്നതിന്നായി ഭഗവാന് ആരംഭിക്കുന്നു__ 

൧0. ന ദ്വേഷ്ടപ്യകശലം കമ്മ കുശലേ നാനുഷജ്ജതേ 

ത്യാഗി സത്ത്വസമാവിഷ്ഷലോ മേധാവി ഛിന്നസംശയഃ. 

സത്ത്വസമാവിഷ്ടഃ--സത്ത്വഗുണപ്രധാനനായവനും (സത്ത്വഗുണം വ്യ്യാപിച്ചിരി 

ക്കുന്നവനും), മേധാവീടസ്ഥിരമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയവനും, ചഛിന്നസംശയടടമിഥ്യാജ്ഞാ 

നരഹിതനുമായ, തൃയാഗീ-(സാത്ത്വിക) ത്യാഗി, അകുശലംഭ്ല9ഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ, ക 

മ്മടകമ്മത്തെ. ന ദ്വേഷ്ടിടദ്വേഷിക്കുന്നില്ല; കുശലേം:സുഖകരമായ കമ്മത്തില്, ന അനു 

ഷാജ്ജതേടപ്രീതിയെ ചെയ്യുന്നില്ല. ി 

സത്ത്വഗുണപ്രധാനനും സ്ഥിരബുദ്ധിഷും മിഥ്യാജ്ഞാനരഹിതനുമായ 

ത്യാഗി ദൂഭഖാവഹമായ കമ്മത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല. സുഖകരമായ കമ്മത്തില് 

സഞ്ജിക്കുന്നതുമില്പ. 

(ശം_ഭാ) അകുശലം കമ്മ-അശോഭാമായും ശരീരത്തെ ഉല്പാദിപ്പി 

ക്കുനതിനാല് സംസാരകാരണമായുമിരിക്കുന്ന കാമ്യകമ്മത്തെ; ന ദ്വേഷ്ടി (അ 

ങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന അകുശലകമ്മത്തെ) അപന്൯ നിന്ദിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് 

“ഇതുകൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം? എന്നു വിചാരിക്കുകയോ. ചെയ്യുന്നില്ല. കുശലേ 

ശോഭനമായ നിത്യകമ്മത്തില്; ൩. അനുഷജ്ജതേ__€ചിത്തശുദ്ധിദ്വാരേണ 



യ 

നി ൫൧൯ 

ഇഞാനമുണ്ടാക്കി തന്നിഷ്ഠനാക്കിത്തീക്കുകയാല് (ശോഭനമായ നിത്ൃകമ്മങ്ങറം) 
മോക്ഷ ഹതുവാകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ വിചാരിച്ച് അവയില് അനുഷംഗത്തെ 

__പ്രിതിയെ ചെയ്യുന്നില്ല. ശോഭനകമ്മങ്ങളിലുംകൂടി പ്രയോജനത്തെ കാണാ 

ത്തതിനാല് അവന് അവയില് പ്രിതനായിരിക്കു ന്നില്ല എന്നത്ഥം. അവന് 

ഫ്ീന്തൊരു മാതിരിക്കാരനാകുന്നു? _അപ൯ മുമ്പറയപ്പെട്ട (കമ്മത്തില്ു) സംഗ 

ത്തേയും (തല്)ഫലത്തേയും പരിത്യജിച്ചിട്ടള്ള ത്യാഗിയാകുന്നു. അവന് കമ്മ 

ത്തില് സംഗത്തേയും തല്ഫലത്തേയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യ കമ്മത്തെ അനുഷ്ടി 

ക്കുനനവനാകുന്നു. എപ്പോഴാണ് അവന് അകശലകമ്മത്തെ ദ്വേഷിക്കുകയും, 

കുശലകമ്മത്തില് സഞ്ജിക്കുകയും. ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു പറയപ്പെടുന്നത് ?__(സ 

ത്ത്വസമാവിഷ്ടഃ-)അവന് ആത്മാനാത്മവിപേകജ്ഞാനത്തിന്ന ഹേതുവായിരി 
ക്കുന്ന സത്വഗുണത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സമയം. സത്ത്വഗുണത്തോടുകൂടിയിരി 

ക്കുന്നവെന്ാതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ അപന് (60 (0001) =) ആത്മജ്ഞാനലക്ഷണ 

മായിരിക്കുനാ പ്രജ്ഞയത്തോടുകൂടിയപനായി ഭവിക്കുന്നു. മേധാവിയായിരിക്കുന്നു 
വെന്നതുഹേതുപായിട്ടുതന്നെ അപന് അവിദ്യാകൃതമായ സംശയമില്ലാത്തവനാ 
യി ഭവിക്കുന്നു __:ആത്മസ്വരൂപത്തില്തന്നെ സ്ഥി തിചെയ്യുന്നതാണ് ഉല്ക്ട 
ഷ്ടൂമായ മുക്തിസാധനം, ലേറെ ഒന്നുമല്ല”, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നിശ്ചയത്തോടു 
കൂടി അവന് ഛിന്നസംശയനായി ഭവിക്കുന്നു (അവന്െറ സംശയങ്ങം ഛേടി 
ക്കപ്പെടുന്നു). 

കമ്മയോഗത്തിനാധികാരിയായ പുരുഷ൯ മുമ്വറഞ്ഞപ്രുകാരമുള്ള കമ്മ 

യോഗാനുഷ്ടാനംകൊണ്ടു ക്രമേണ ശുദ്ധാന്തഃകരണനായി ഭവിക്കുന്നു __ അതീ 

०००७८००० ജന്മാദിവികാരങ്ങളില്ലാത്തനിമിത്തം നിഷ് ക്രിയനായിരിക്കുന്ന 
ആത്മാതന്നെയാണ് താന് ഫഎന്നറിഞ്ഞിട്ടി അപ൯ സകലകമ്മങ്ങളേഷും മന 
സ്റ്റകൊണ്ടു സന്യസിച്ചു' താന് ഒന്നും ചെയുാതേയും ചെയ്യിക്കാതേയുമിരിക്കുന്നു. 

അപ്പ്പോഠം അവ൯ സനൈഷ്ടമ്മ്യലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ടയെ പ്രാപിക്കു 
കയ്യും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ മുന പറയപ്പെട്ട കമ്മഷോഗത്തിന്െറ പ്രയോജനം 
ഈ ദ്ര്രോകംകൊണ്ടു വിവരിക്കപ്പെട്ട. 

[ശ_സ] സത്ത്വസമാവിഷ്ടഃ__സത്ത്വം-രജസ്തുമോഗുണങ്ങളില്നിന്നും തല്കായ്യങ്ങളില്നി 
ന്നും മോചിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മാനാത്മസ്വരൂപനിദ്ധാരണത്തിന്നു സമര്ഥമായതുമായ അന്തഃകരണപ 
രിപാകവിശേഷം. അതുകൊണ്ടു സമ്ൃക്കാകുംവണ്ണും വിശിഷ്ടനായ വന് സത്ത്വസമാവിഷ്ക്ന്. മേ” 
ധാവിടബ്രദ്മവിത്തായ ഗുരുവിങ്കല്നിന്നു സിഭ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉപദേശംകൊണ്ട് “ഞാന് ബ്രഹ്മംതന്നെയാ 
കുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ സംപ്രാപ്പുമായ ആത്മതത്ത്വവിജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയപന്. (അതുഹേരുവായിട്ടു 
തന്നെ) ഛിന്നസംശയഃടതന്െറ കൂടസ്ഥാസംഗചിദാത്മത്വവിജ്ഞാനം കൊണ്ടു വിച്ഛിന്നമായിരിക്കു 

ന സംശയത്തോടുകൂടിയവന്. സംശയഃടസഞ്ചിതമായും ആഗാമിയായും വത്തമാനമായുമുള്ള കമ്മ 

ങ്ങളെക്കൊണ്ട' എനിക്കു ലേപം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ; കത്തൃത്വഭോക്തൃത വാദിലക്ഷണമായ സംസാരം 

ആത്മാവിന്നോ അനാത്മാവിന്നോ മോക്ഷകാരണം യോഗമോ ഉപാസ്സിയോ കമ്മമോ ജ്ഞാനമോ 
ജ്ഞാനനിഷ്ഠയോ; മോക്ഷമെന്നത്' സാലോക്യാടിയോ അതേ നിവ്വിശേഷാത്മനാവസ്ഥാനലക്ഷണ 
മോം അതോ വേറെ വല്ലതുമോ; എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ആരുടെ സംശയങ്ങളാണ് ഛേരദിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള 
> റി ടി കി ത് അവന് ഛിന്നസംശയന്. അകുശലം കമ്മം:ശരിരത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതാകയാല് ഇതു സം 
സാരലക്ഷണമായും ബന്ധകമായുയമിര ക്കുന്നു? എന്നുവെച്ചു കാമ്യകമ്മത്തേയും “നരക ഹേതുവാകയാല് 
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ഇതു ടഃഖകരണമാകുന്നു? എന്നുവെച്ചു പ്രതിഷിദ്ധകമ്മത്തേയും. ന ദ്വേഷ്ടി ഇതുകൊണ്ടെന്തു പ്രയോ. 
മനം എന്നു വിചാരിച്ച് അതില് അപ്രീതിയെ ചെയ്യുന്നില്ല_ തമോഗുണകൂൃതമായ മോഹമില്ലാത്തതി 
നാല് “ഇതു ദുഷ്ടമാണ് , ബന്ധകമാണ്”, ഇതു ചെയ്താന് പാടില്ല? എന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 
കുശലേടകുശലസാധനമായിരിക്കുന്ന യജ്ഞദാനാടിനിതൃകമ്മത്തില്. ന അനുഷജ്ജതേം“അതു മോ. 
ക്ഷകാരണമാണ് ° എന്നു വിചാരിച്ച്” (അതില്) പ്രീതിയെ ചെയ്യുന്നില്ല. 

ഈ ദ്ല്ലോകംകൊണ്ട്', സച്യുകമ്മങ്ങളുടേയും ഫലത്തില്ുള്ള ഇച്ചയെ ത്ൃയജിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ 
രാപ്പൂണബുദ്ധ്യാ നല്ലവണ്ണുമനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യജ്ഞദാനാടിക. ളെ ക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് മനഃശുദ്ധി. 
എന്നും ശുദ്ധചിത്തന്നുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാത്മൈകമായും അപ്രതിബദ്ധമായുമുള്ള സമൃഗ് ജ്ഞാനം എ. 
നും സമൃഗ് ജ്ഞാനത്വവിഷയത്തോടുകൂടിയവന്നാണ് സംശയാടിവിച്ചിത്തിയും സപവ്വകമ്മസന്യാസ 
വും തന്നിഷ്ഠയും,ം സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും, ബോധി പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതില്നിന്നു ഇജ്ഞാനകമ്മ 
ങ്ങറം സാധ്ൃയസാധനങ്ങളാകുന്നുവെന്നതു സിദ്ധമാകുന്നു. സകലഗിതാശാസ്ത്രത്തിന്േറയും സകലവേ 
ഒങ്ങളുടേയും താല്പയ്യ്ും ഇതുകൊണ്ടു വെളിവാക്കപ്പെടു ന്നുവെന്നുകൂടി മനസ്സ്റിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

എന്നാല് നേരെമറിച്ച്, ദേഹമാണ് ആത്മാ എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി ദേഹത്തെ ഭരിക്കു 
ന്ന യാതൊരജ്ഞനാണുള്ളത് __ ആത്മാവിന്നാണ് കത്തൃത്വം എന്ന (തെററായ) ബോധം ഇനിയും 
പോകാതെ “ഞാന് ചെയ്യുന്നു? എന്ന നിശ്ചിതബുദ്ധിയോട്ടകൂടിയവനും, (അതിനാല്) കമ്മയേഗത്തി 
ന്നധികാരിയുമായ യാതൊരജ്ഞനാണുള്ളത്__ അവന്നു കമ്മങ്ങളെ തീരെ പരിതൃജിക്കുന്നത്' അസാ 
ധ്യമാകയാല് കമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിയതകമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് അവന്നു 
88 അധികാരം, അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല, എന്നുള്ള അത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഭഗ 
വാന് പറയുന്ന __ 

൧൧. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം തൃകതും കമ്മാണ്യശേഷതഃ 
യസ്തു കമ്മഫലത്യ്യാഗീ സ ത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. 

ദേഹഭൂൃതാ-ദേഹാഭിമാനത്തോടുകൂടിയവനാല്, കമ്മാണിടകമ്മങ്ങളെ, അശേഷ 
തഃടമുഴുവ൯, തൃക്തും-ഉ പേക്ഷിക്കുന്നതിന്ന്, നഹി ശക്ട്യംടകഴിയുന്നില്പ. യഃ തു-എന്നാല്. 
എവന, കമ്മഫലത്ച്യാഗീടകമ്മഫലത്തെ തൃജിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നുവോ, സഃ-അവന് (ത 
ന്നെയാണ് ), ത്യാഗി ഇതിട(മുഖ്യ) ത്യാഗി എന്ന്, അഭിധിയതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

ദേഹാഭിമാനത്തോടുകൂടിയവന്നു കമ്മ.ങ്ങമെ. തിരെ ഉ പേക്ഷിപ്പാ൯ ക 
ഴിയുന്നതല്ല. എന്നാല് എപന് കമ്മഫലത്തെ പരിതൃജിക്കുന്നവോ അവനാ 
ണ് (മുഖ്യ) ത്യാഗി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഹി.-എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്; ദേഹഭല്_ ദേഹത്തെ ഭരിക്കുന്ന 
വ൯. ദേഹമാണ് ആത്മാ എന്നഭിമാനിക്കുനപനെയാണാ ദേഹഭൂല് എന്നു 
പറയുന്നത്. വിവേകിയെ ദേഹഭടല് എന്നു പറഞ്ഞുകൂട. എന്തെന്നാല് “പേ 
ദാവിനാശിനം? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും വിചേകി കത്തൃത്വാ 
ധികാരത്തില്നിന്നു നിപത്തിതനാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 
അപ്രകാരം ദേഹഭൂൃത്തായിരിക്കുന്ന അജഞന്നു കമ്മങ്ങളെ തിരെ ഉ.പേക്ഷിപ്പാ൯ 
കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാല് അധികടതനായിരിക്കുന യാതൊരു അജ്ഞ കമ്മ 
ഫലത്തിലുള്ള ഇച്ഛയെ മാത്രം സന്മൃസിച്ചു നിത്യകമ്മങ്ങളെ. ചെയ്യുന്നുപോ ആ 
വ൯, (പാസ്മവത്തില്) കമ്മിയാണെജിലും, ത്യാഗി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
ത്യോഗി? എന്ന ശബ്ദും (കമ്മഫലത്യാഗത്തെ) സ്കതിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിയാണ് 
പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്, പരമാത്ഥദശിയായിരിക്കുന്ന അദേഹറ്ദ 
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ത്തിന്ന് __ദേഹവുമാത്മാവുമൊന്നാണെന്നുള്ള ഭാവനയില്ലാത്തവന്ന __മാത്രമേ 

കമ്മത്തെ നിശ്ശേഷം സന്യസിപ്പാ൯ കഴികയുള്ള. 
സവ്ൃകമ്മങ്ങളേയും പരിതൃജിച്ചതുകൊണ്ട്'” എന്താണ” പ്രയോജനം? ഭഗവാന് പറയുന്നു 

൧൨. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിചിധം കമ്മണഃ ഫലം 

ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ ന തു സംസ്യാസിനാം ക്വചില്. 

അനിഷ്ടം--9ു$ഖകരമായത്” (പാപകമ്മഫലമായ നരകത്വം), ഇഷ്ടുംടസുഖകരമാ 

യത്' (പുണ്ടകമ്മഫലമായ ദേവത്വം), മിശ്രം ചടസുഖടുഃഖമിശ്രത്തിന്നു കാരണമായത് 

(പാപപുണ്ടയമിശ്രഫലമായ മനുഷ്യത്വം), ത്രിവിധംട ഇങ്ങിനെ മൂന്നുവിധമായ, കമ്മണഃ 

ഫലംകമ്മഫലം, അത്യാഗിനാംടഫലേച്ഛുയോടുകൂടി കമ്മം ചെയ്യന്നവക്ക്” (സകാമന്മാ 

ക്ക), പ്രേതയ-മരണശേഷം, ഭവതി ണ്ടാകുന്നു. സംന്ഖ്യാസിനാം തു-എന്നാല് ഫലേച്ഛു 
കൂടാതെ കമ്മം ചെയ്യുന്നവക്ക്', ക്വചില്ടഒരിക്കലും, ന (ഭവതി) ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

ടുഃഖകരമായത് + സുഖകരമായത്, സുഖഭുഃഖമിശ്രമായത'., ഇങ്ങിനെ 
മൂന്നു വിധമായ കമ്മഫലം ഫലേച്ഛുയോടുകൂടി കമ്മം ചെയ്യുന്നവക്കു മരണശേ 
ഷം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാല് ഫലേച്ഛുകൂടാതെ കമ്മം ചെയ്യുന്നവക്ക് ഒരിക്ക 
ലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. 

(ശം_ഭാ) അനിഷ്ടം-നരകതിയ്യുഗാദിലക്ഷണമായത്. ഇഷ്ടുംദേവാദില 

ക്ലണമായത് . മിശ്രം-ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങറം കൂടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യലക്ഷണമായത്. 
(०4०1०) ത്ര ;വിധം.-ഇങ്ങിനെ മൂന്നു പ്രകാരമായ; കമ്മണഃ ഫലം. ധമ്മാധമ്മല 
ക്ണമായ കമ്മത്തിന്െറ ഫലം. ഫലമെന്നത് ബാഹ്യമായ അനേകകാരക 
വ്യാപാരങ്ങറംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. അത്” ഇന്ദ്രജാലക്കാരനന്െറ കണ്കെട്ട 
പോലെ അവിദ്ദ്യാകൃതമാകുന്നു; മഹത്തായ മോഫത്തേഷുമുണ്ടാക്കുന്നു. അതു പ്രത്യ 
ഗാത്മാവിനെറ വഒരെ സമിപത്തിലിരിക്കുനപോലെ തോന്നുന്നു. അവിദ്യയില് 

നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന കമ്മഫലം അവിദ്യയാമിശ്രിതമായിരിക്കുനനതിനാല് അതു 
വസ്മുത ആത്മാവില് ചേന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. അതു (ഫല് ०९० =) നി 
സ്യാരമായിരക്കുന്നതിനാല് (ലയം ഗച്ഛതി) ലയത്തെ__അദശനത്തെ__പ്രാ 
പിക്കുന്. അതിനാല് ഫലം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ലക്ഷണ 
ത്തോടുകൂടിയ (കമ്മ)ഫലം; അത്യാഗിനാം-കമ്മികളായിരിക്കുന്ന അജ്ഞന്മാക്ട 
__പരമാത്ഥത്തില് സന്യാസികളല്പാത്തവക്കു; പ്രേത്യകശരിരം നശിച്ചുതിന്െറ 

ശേഷം; ഭവതി ഉണ്ടാകുന്നു. ന തു സസ്ധ്യാസിനാം ക്വചില്.എന്നാല് പരമ 
ഹംസപരിവ്രാജകന്മാരും കേവലജ്ഞാനനിഷ്ടയില്തന്നെയിരിക്കുന്നചരുമായ പ 
രമാത്ഥസന്യയാസികറംക്ക് (അങ്ങിനെയുള്ള കമ്മഫലം) ഒരിക്കലും സംഭവിക്കു 
ന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് കേവലസമ്ൃഗ് ദശനനിഷ്ട അവിദ്യ മുതലായ 
സംസാരബിജത്തെ ഒരിക്കല്യം നശിപ്പ്രിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതല്പ എന്നത്ഥം. 

അതിനാല് പരമാത്ഥദശിയായിരിക്കുന്നവന്നു മാത്രമേ കമ്മങ്ങളുടെ അശേഷസനസ്യാസം സം 

ഭവിക്കുകയുള്ള (കമ്മങ്ങളെ നിശ്ശേഷം സന്സിക്കുന്നതിന്നു സാധിക്കുന്നുള്ള.) എന്തെന്നാല്: ക്രിയാ 

കാരകഫലങ്ങം ആത്മാവില് അവിദ്ദയയാല് ആരോപിതങ്ങളാകുന്നു. (സമൃശ്ശനംകൊണ്ട് അവി 

९, (1) 163 } 8९ & 02190 തദാരോപിതക്രിയാകാരകാദിയും നിവത്തിക്കുന്നു. അതിനാല് ० 1222008 



५) 
൫൨൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

ശിക്കു മാത്രമേ അശേഷകമ്മസസന്യാസം സംഭവിക്കുന്നുള്ളവെന്നത്ഥം). എന്നാല് ക്രിയ കത്താ കാര 
ഴ്] ;] 1 ५ 

കങ്ങം എന്നി രൂപമായിരിക്കുന്ന ദേഹാടിയെ ആത്മാവായി കാണുന്ന അഞജ്ഞന്ന് അശേഷകമ്മസ 
ി 

02०0४७० സംഭപവിക്കുന്നതല്ല. ഈ സംഗതിയെ ഭഗവാന് താഴെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാണ് 

ക്കുന്നു__ 

൧൩. പഞ്ചേമാനി: മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധ മേ 

സാംഖ്യ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സവകമ്മണാം. 

ഹേ മഹാബാഹോടഅല്പയോ അജജ്ുന, സവകമ്മണാംടസവകമ്മങ്ങളടെ, സി 

ഭ്ധയേടസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടെ (നിഷ്ടത്തിക്കായിക്കൊണ്ടു;, കൃതാന്തേ-കമ്മം അവസാനിക്കു 

ന്നതും, സാംഖ്ലയേടബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പ്ിക്കുന്നതുമായ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തില്, 

പ്രോക്താനി:പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഇമാനി പഞ്ച കാരണാനിടഈ അഞ്ചു കാരണങ്ങളെ, 

മേ (വചനാല്)-എന്െറ വാക്കില്നിന്ന , നിബോധ--അറിഞ്ഞാലും. 

ट + ४ ५ 2) )) 5) 2 ണ്ട് അല്ലയോ അജ്ജുന, സവ്യകമ്മങ്ങളുടേഷയും സീഭ്ധിക്കായിക്കെ കമ്മ 
സമാഫ്ി വരുത്തുന്നതും ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പ്ിക്കുന്നതുമായ പേദാന്ത 

ठ) ;) ) 5) 
ശാസ്രൂത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ഞമു കാരണങ്ങളെ എനെറ വാക്കില്ന 

ന്നു കേട്ടാലും. 

(ശം_ഭാ) ഇമാനിടഇനി പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന. കാരണാനിടകാരണ 

ങ്ങളെ (02) 01256636) 8 ). നിബോധ.-അറിഞ്ഞാലും ഇനി പറയുവാന് ഭാവിക്കു 

ന്നതിനെ മനസ്സിരുത്തി കേംക്കുന്നതിന്നും, വിഷയംതന്നെ മാറിയെന്നു കാണി 

ക്കുന്നതിന്നും. ആകുന്നു എന്െറ പവാക്കില്നിന്നറിഞ്ഞാലും? എന്നു ഭഗവാ൯ 

നിഷ്യൂ ഷിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഈ കാരണങ്ങഥം ജ്ഞാതവൃങ്ങ ഒാണ് എന്നു പറ 

ഞ്ഞ് ഭഗവാന് അവയെ (४ 01580172. സാംഖ്യേ-.സാംഖ്യത്തില്. സാംഖ്യം. 

യാതൊരു ശാസ്രൂത്തിലാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടതായ സകലപദാത്ഥങ്ങളും പ്രതി 

പാടിക്കപ്പെടുന്നത' ആ ८००० സാംഖ്യം-വേദാന്തം. “കൃതാന്തേ? എന്ന പ 

ദം “സാംഖ്യേ” ഫഎഎന്നതിനെറ വിശേഷണമാകുന്നു. കൃതാന്തേ__കൃതം.കമ്മം. 

അതിനെ അന്തം__പരിസമാപ്ലീ__യാതൊന്നിങ്കലോ അതു കൃതാന്തം. കമ്മാ 

ന്തം എന്നത്ഥം. കൃതാന്തേ സാംഖ്യേ__കമ്മത്തിന്െറ പരിസമാപ്തി പരുത്ത 

ന്നതായ പേദാന്തശാസ്രുത്തില്. “യാവാനത്ഥ 2 82196022 (അ. ൨. ദ്രോ. ൪൬.) 

സേവം കമ്മാഖിലം പാത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ? (അ. ൪. ശ്ലോ. ൩൩.) എ 

ന്നിങ്ങിനെഷുള്ള ്ര്രോക തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോറം സവ്വകമ്മ 

ങ്ങളും നിവത്തിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നു. അതുഹേതുപായിട്ട്' ആത്മജ്ഞാന 

ത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ സാംഖ്യത്തില്___സവ്കമ്മപരിസമാഫ്സി പരുത്തുന്ന 

തായ പേദാന്തശാസ്രുത്തില്_ ഈ അഞ്മു കാരണങ്ങാം, (സവകമ്മണാം സി 

20609 =} സവ്യകമ്മങ്ങളുടേയും നദിഷ്ടത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് (1 10009} =) പായ 

പെട്ടിരിക്കുന്നു. (അവയെ എനറ വാക്കില്നിന്നു ഗ്രഹിച്ചാലും എന്നു സം 

ബന്ധിപ്പിക്കണം.) 

# ५0 16) 6) 6001290131° എന്നു പാഠാന്തരം. 



൧൮-0൦ .അധ്യഠായം ൫൨൩. 

അവ ഏതെപ്പാമാണെന്നു വറയാം__ 

൧൪. അധിഷ്ണാനം തഥാ കത്താ കരണം ച പൃഥഗ്വിധം 

വിവിധാശ്ച പൂഥക ചേഷ്ടാ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. 

അധിഷ്ണാനംടശരീരവും, തഥാ--അപ്രുകാരംതന്നെ, കത്താട(ഞാ൯ന് കത്താ, ഭോക്താ 

എന്നിങ്ങിനെ സവത) അഹംകാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവും, പുഥഗ്വിധം--അനേക 

പ്രകാരമുള്ള, കരണം ചടചക്ഷുഃശ്രോത്രാടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, വിവിധാഃടപലവിധങ്ങളായും, 

പുഥക്ടവേറെ വേറെയായ്ുമിരിക്കുന്ന, ചേഷ്ടാഃ ചടപ്രാണാപാനാഭിപ്യ്യാപാരങ്ങളും, അത്ര: 

ഇവയില്, പഞ്ചമം-അഞ്ചാമത്തേതായിട്ട് , ദൈവം .ച ഏവചക്ഷുരാദീന്ദ്രിയങ്ങാംക്ക് 

അനുഗ്രാഹകമായി രിക്കുന്ന സൃൂയ്യാടിദേവതകളും, അല്ലെങ്കില്, സവത്തേയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന 

അന്തയ്യാമിയും (കാരണങ്ങളാകുന്നു). [ 

ശരീരവും. അഹംകാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവും, അനേകപ്രകാ 

രമുള്ള ചക്ഷുഃശ്രോത്രാദിന്്രിയങ്ങളും, പല വിധമായും വേറെ വേറെയാഷുമിരിക്കു 

ന്ന പ്രാണാപാനാടിപ്യാപാരങ്ങളും, ഇവയില് അഞ്ചാമത്തേതായിട്ട് ०७१९९) 

രകനായിരിക്കുന്ന അന്തയ്യാമിയും, കാരണങ്ങളാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) അധിഷ്ഠാനം ഇച്ഛ ദ്വേഷം സുഖം ദുഃഖം ജ്ഞാനം മുതലായ 

വയുടെ അഭിപ്യക്തിക്ക്' (പ്രകാശത്തിന്ന് ) ആശ്രയമായിരിനത് അധിഷ്ഠാനം 

__ശരീരം എന്നത്ഥം. കത്താ ഉ പാധിലക്ഷണനായിരക്കുന്ന ഭോക്താവ്ഭ. ക 

രണം ചംശബ്ദാദിപിഷയങ്ങളെ. ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നുള്ള ശ്രോത്രാദീന്ദ്രിയങ്ങറം; ०७ 

ഥഗ്വിധം.നാനാപ്രകാരമുള്ള (ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം അഞ്ച”, കമ്മേന്ദ്രിയം അഞ്ച്, 

മനസ്സ്, ബുദ്ധി, എന്നിങ്ങിനെ പന്ത്രണ്ടു കൂട്ടമായിരിക്കുന്ന ഇന്്രിയങ്ങറം എന്ന 

20०}. വിവിധാഃ പൃഥക് ച ७ ०1००8 = ७ 39679 അപാനന് മുതലായ വായുക്ക 

2०5 വിവിധചേഷ്ടകാം. ദൈവം_ചക്ഷുരാദികറംക്കനുഗ്രാഹകമായിരിക്കുന്ന 

ആദിത്യാദിദേഖതകറഠം. അത്ര പഞ്ചമം-ഇവ നാലില് അഞ്ചാമത്തേത്. 

൧൫. ശരിരവാങ് മനോഭിയ്യല് കമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ 

ന്യായും വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. 

നരഃടമശഷ്യന്, ശരീരവാങ്മനോഭിഃ-ശരിരംകൊണ്ടും, വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സകൊ 

ണ്ടും, സ്യ്യായ്യും വാടധമ്മ്യമായിട്ടോ, വിപരിതം വാട അധമ്മ്യമായിട്ടോ, ൭ല് കമ്മം-എന്തു ക 

മ്മം, പ്രാരഭതേടച്െയ്യുന്നുവോ, തസ്യ--അത്വന്ന് (ആ കമ്മത്തിന്ന് ), ഏതേ പഞ്ചം(മുമ്പറയ 

പ്പെട്ടു ഈ അഞ്മും, ഹേതവ$ടകാരണങ്ങളാകുന്നു. 

മനുഷ്യന്, ശരീരംകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ധമ്മ്യമാ 

യിട്ടോ അധമ്മ്യമായിട്ടോ, ഫ്എന്തൊരു കമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്” അതിന്ന് ഈ 

അഞ്ഞും ഹേതുക്കളകാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ശരീര... നരഃ-ശരിരം വാക്ക്” മനസ്സു് ഈ മൂന്നു കൂട്ടംകൊണ്ട് 
ഒരുവന് എന്തൊരു കമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ന്ക്യായും-ധമ്മ്യമായും ശാസ്ര്ര്രിയ 

# (ആ) ൭ഉപാധിംബുദ്ധ്യാദി; തല്ലക്ഷണന്.തത്വഭാവത്തോടുകൂടിയവന്. ബുദ്ധ്യാദിധമ്മങ്ങ 

[] > )) രി ( 74 | ളെ ആത്മാവില് കണ്ട് ഉപഹിതനായിരിക്കുന്നവ൯. തല്വ്രധാനനായിരിക്കുന്നവന് എന്നത്ഥം. 
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മായുമുള്ളത്. വിപരിതം-അധമ്മ്യമായും അശാസ്ര്രരീയമായുമുള്ളത്. ജീവനത്തി 
ന്നു ഹേതുക്കളായ നിമേഷോന്മേഷാദി (കണ്ണുടയ്ക്കുക തുറക്കുക മുതലായ) ചേഷ്ടക 
൦ ധമ്മൃമായുമധമ്മ്യമായുമുള്ള വയുടെ കൂട്ടത്തില് ഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു. 

എന്തെന്നാല് അവ മുമ്പു (മുജ്ജന്മത്ത് ) ചെയ്യപ്പെടിട്ടുള്ള ധമ്മാധമ്മങ്ങളുടെ 

ഫലമാകുന്നു. ഏതേ പഞ്ചംമുമ്പറയപ്പെട്ട ഈ അഞ്ച്. തസ്യ-(ധമ്മ്യമായും 

അധമ്മ്യമായുമുള്ള) സവകമ്മത്തിന്നും. ഹേതവഃ-കാരണങ്ങകാകുന്നു. 

പുവ്വപക്ഷം_ശരീരം മുതലായവയ:ണല്ലോ സവകമ്മങ്ങറംക്കും കാര 
ണമായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയിരിക്കേ ശേരീരവാങ് മനസ്സുകളെക്കൊ ണ്ട് എ 

ന്തൊരു കമ്മമാണ്' ഒരുവന് ചെയ്യുന്നത് " എന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം? 

സമാധാനം_ അതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് പിധിപ്രതി 
ഷേധലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സവ്യകമ്മത്തേയും ചെയ്യുന്നതില് ശരിരം മുതലായ 
മൂന്നു കൂട്ടം പ്രധാനമായിരിക്കുനതാണ് (ശരീരം വാക്ക” മനസ്സ് ഇവയില് ഏ 
തെങ്കിലും ഒന്ന് 00833 വയേക്കാറം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതാണ് ). ജീപനല 

ക്റണമായ ദശനശ്രവണാദികഠം അതിനെറ അംഗമായി ഭവിക്കുന്നതേയുള്ള. 

ഇങ്ങിനെ സകലകമ്മങ്ങളും മൂന്നു തരമായി പിഭാശിക്ക൭ പൃട്ടിരിക്കുന്നു. അതീ 

നാല് സകലകമ്മങ്ങളേയും ശരിരവലാങ് മനസ്സകളെക്കൊണ്ടാണ്' ഒരുവ൯- ചെ 

प्रुत എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. (കമ്മ) ഫലകാലത്തിലുംകൂടി പ്രധാനമായി 

ശരിരപാങ് മനസ്സുകളെക്കൊണ്ടാണ്' (ശരിരവാങ് മനസ്സുകളില് ഏതെങ്കിലും 

ഒന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ്) കമ്മഫലം അനുഭപിക്കപ്പെടുന്നത്. 

അതുകൊണ്ട് (കമ്മം ചെയ്യുന്നതില് മുമ്വറയപ്പെട്ട്) അഞ്ചു കൂട്ടങ്ങറംക്കുമാത്രം 

ഹേതുത്വം വിരുഭ്ധമായിരിക്കുന്നില്ല. 

൧൬. തത്രരൈവം സതി കത്താരമാത്മാനം കേവലം തു യഃ 

പശ്ൃത്ൃകൃതബുദ്ധിത്വാന്ന സ പശ്യതി ദുമ്മതിഃ. 

തത്ര ഏവം സതിഅങ്ങിനെയിരിക്കേ (സവ്വകമ്മങ്ങളിലും ഈ അഞ്ചു കാരണങ്ങ 

ളാണുള്ളത് എന്നിരിക്കെ), കേവലം ആത്മാനം തുംനിരുപാധികനായും അസംഗനായുമി 

രിക്കുന്ന ആത്മാവിനെത്തന്നെ, കത്താരംടകത്താവായി, എവന്, പശ്യതിടകാണുന്നു 

വോ, ദുമ്മതിഃ സടടദുബ്ദഭ്ധിയായിരിക്കുന്ന അവന്, അകൃതബുദ്ധിത്വാല്-ശാസ്ത്രറാചായ്യോപ 

ദേശങ്ങളെക്കൊണ്ടു സംസ്ലൂരിക്കപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനാകയാല്, ന പശ്യതിടന 

പ്പവണ്ണം കാണുന്നില്ല. 

അങ്ങിനെയിരിക്കെ നിരുപാധികനായും അസംഗനാഷ്മിരിക്കുന്ന ആ 

ത്മാവീതെത്തന്നെ കത്താവായി എപന് കാണുന്നുവോ ശാസ്ര്രാചായ്യോപദേശ 

ങ്ങളെക്കൊണ്ടു സംസ്കരിക്കപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനാകയാല് 8524 200) 
യായിരിക്കുന്ന അവ൯ നല്ലുപ ० കാണു ന്നില്ല. 

(ശംഭാ) “തത്ര? ഏന്നതു പ്രകൃതവിഷയത്തോടു സംബന്ധിക്കപ്പെടു 
772. ഏവം സതിടമുമ്പറയപ്പെട്ട അഞ്മു കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു സവ്വകമ്മവും 
ചെയ്യുപ്പെടുന്നുപെന്നിരിക്കെ. “തത്ര ഏപം സതി? എന്നതി അപന് ദുമ്മതി 
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യാണ് എന്നതിന്നുള്ള ഹേതുവിനെ കാണിക്കുന്നു. അവിദ്വാനായവ൯ം അവി 
ദൃനിമിത്തം ആത്മാവിനെ അപയില് (അഞ്ഞു ഹേതുക്കളില്)നിന്ന് അഭിന്നമാ 
യി കല്ലിച്ച, ആ അഞ്ചു കാരണങ്ങളെ.്കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളുടെ 
കേത്താ ഞാന് തന്നെയാണാ എന്നിങ്ങിനെ അ കത്താവായും ശ്ുഭ്ധനായുമിരിക്കു 
ന്ന ആത്മാവിനെ കത്താവായി കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്. അവന്െറ 
ബുദ്ധി &01820001) 01009 ആചായ്യോപദേശം ന്യായം എന്നിവയെക്കൊണ്ടു സം 
സ്,രിക്കപ്പ്ടടാത്തതാകുന്നു. ആത്മാ ദേഹാദിയില്നിന്നു വൃതിരിക്തനാണ്' എ 
ന്നു വാദിക്കുന്നപനാണെങ്കിലും എപന് അനന്നയനായും കേവലനായും ഇരിക്കുന്ന 
ആത്മാവിനെ കത്താവായി കാണുന്നപോ അവനും അസംസ് ക്ലുതബുദ്ധിയാകു 
00. അസംസ് കൃതബുഭ്ധിയാകയാല് അവന് ആത്മാവിനെറ തത്വത്തെയാ 
०85 കമ്മത്തിനെറ തത്ത്വത്തെയാകട്ടേ കാണുനില്ല (അറിയുന്നില്ല) എന്നത്ഥം. 
അതിനാല് അപന് ദുമ്മതിയാകുന്നു __എന്നും ജനനമരണത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് 
ന്൯ ഹേതുവായും വിപരിതമായും കത്സിതമായുമുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനാക 
ന്൯. അങ്ങിനെയുള്ളപന്൯ കാണെന്നവെങ്കിലും (പരമാത്ഥത്തെ) കാണുന്നില്ല. 
കണ്ണില് തിമിരരോഗമുള്ള ഒരുപന് എപ്രകാരമാണ്: അനേക ചന്ദ്രന്മാരെ കാണു 
നാത് , എപ്രകാരമാണ് മേഫങ്ങറം ചലിക്കുബോറം ചന്രൂ൯ ചലിക്കുന്നുവെന്നു 
തോന്നുന്നത്, ഒരു വാഹനത്തില് ഇരിക്കുന്ന ഒരുവന്. തന്നെ കൊണ്ടുപോക 
നാവര ഓടുമ്പോഠം എപ്രകാരമാണ് താന്തന്നെ ഓാടുന്നുലെന്നു പിചാരിക്കുന്ന 
ത (അതുപോലെ മുമ്മതിയായവന് ക്രിയാകത്തുകാരകാദിരൂപമായിരിക്കുന്ന 8 
ഹാദിയില് തല്ഗതമായിരിക്കുന്ന സ്വാത്മാവിനെ കത്താവായി വിചാരിക്കുന്നു 
വെന്നത്ഥം). 

എന്നാല് പിന്നെ പരമാത്ഥമായി കാണുന്ന ആ സുമതി ആരാകുന്നു? ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 
൧൭. യസ്ത്യ നാഹംകൃതോ ഭാപോ ബുദ്ധിയ്ക്കുസ്യ ന ലിപ്യതേ 

ഹത്വാപി സ ഇമാംല്ലയോകാന്ന ഫന്തി ന നിബധ്യതേ. 
യസ്യ--എവന്ന്', അഹംകൃത$ ഭാവഃടതാന് കത്താവാകുന്നുവെന്ന അഭിപ്പായം (ക 

ത്തത്വാഭിനിവേശം!), ന അസ്തിടഇല്പയോ, ९०0४] = १) ०1०0809 ബുദ്ധിഃടബുദ്ധി, ന ലി 
പൃൃയതേ--ഇഷ്ടാനിഷ്ടബുഭ്ധിയോടുകൂടി കമ്മങ്ങളില് സഞങ്ജിക്കുന്നില്പയോ, സഃ-അവന് (०७०) 
കാരം ദേഹാടിയില്നിന്നു വൃതിരിക്തമായി ആത്മാവിനെ ദശിക്കുന്ന അവന്), ഇമാന് ലോ 
കാ൯ം-സവൃപ്പാണികളേയും, ഹത്വാ അപിട(ലോകദഷ്ട 0) കൊന്നാലും, ന ഹന്തിട(സ്വ 
ദൃഷ്ട്യാ) കൊല്ലന്നില്ല. ന നിബധ്ൃതേ-തതഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

എവന്ന് താ൯ കത്താവാണെന്ന ഭാവമില്ലയോ, എവനെറ ബുദ്ധി ക 
മ്മങ്ങളില് സഞ്ജിക്കുന്നില്ലയോ, അവന് സ്വ്ൃപ്രാണികളേഷും കൊന്നാലും ആ 
വന് കൊല്ലുന്നില്ല; അവന് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

(ശംഭാ) ശാസ്രും ആചായ്യോപദേശം സായം ഇവയെക്കൊണ്ടു സം 
സ്തൃരിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയ യാതൊരുവന്ന് ഞോന് കത്താ 
വാണ്” എന്ന ഭാവന ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ __“അവിദ്യയാല് ആത്മാവില് കല്ലി 

04% 



൫൨൬ ലു 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേഹാദി ഈ അഞ്ചു കൂട്ടമാണ് സവ്വകമ്മങ്ങാംക്കും കത്താവാ 

യിരിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല. ഞാന് തഭപ്യാപാരങ്ങഥക്കു സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പ്രാണരഹിതനാകുന്നു, അമനസ്സ്സാകുന്നു, ശുദ്ധനാകുന്നു, പരമായ അക്കാ 

രത്തേക്കാറം പരനാകുന്നും കേവലനാകുന്നും അവിക്രിയനാകുന്നു? (മുണ്ഡക. 

ഉ. ൨. ൧. ൨.) എന്നിങ്ങിനെ എപന്൯ വിചാരിക്കുന്നുപോ എന്നത്ഥം (അപ്പ 

കാരംതന്നെ) ഛഎപനെറ ബൃദ്ധി__ ആത്മോപാധിഭൂതമായിരിക്കുന്ന അന്തഃകര 

ണം__സഞ്ജിക്കുന്നില്ലയോ :ഞാനിത് (ഈ പാപകമ്മം) ചെയ്തിട്ട് മതി 

നാല് ഞോന് നരകമനുഭവിക്കും? എന്നിങ്ങിനെ ക്ലേശിക്കുന്നില്ലയോ; ഇപ്രകാ 

രം ആരുടെ അന്തഃകരണമാണ് ലേപഠയംചെയുപ്പെടാതെ യിരിക്കുന്നത് അവ 

നാണ്: സുമതി. അപനാണ് പരമാത്ഥമാ യി കാണുനത്. അവന് നവ്യ 

പ്രാണികളേയും കൊല്ലുന്നുവെങ്കിലും അവ൯ ഹനാക്ര!യയെ ചെയ്യുന്നില്ല; 

തല്കായ്യുമായിരിക്കുന്ന അധമ്മഫലത്താല് അവ൯ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

പൂയ്യപക്ഷം __“കൊല്ലുന്നുവെങ്കിലും കൊല്ലുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു. 

സ്തൂതിയാണെങ്കിലുംം അന്യ്യോന്റ്റവിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവല്ലേ, 

സമാധാഠം__ഇതൊരു ഭോഷമല്പ. എന്തെന്നാല് ലൌകികദൃൂഷ്ടിയേ 

॥ 
1) ~¬ ५] 

യും പാരമാത്വഥികദൂഷ്ഠിയേയും അപേക്ഷിച്ച ഈ സംഗ്തഒയ വ്യാഖ്യാനിക്കാവു 

നതാകുന്നു. ദേഹാദിയും ആത്മാവും ന്നാണ് എന്ന ബുഭ്ധിയോടുകൂടി “ഞാ൯ 

ലന ൬ ളി) ¬ € ധി? 
०८०० 0190100? എന്ന ലൌകീികദുഷ്ടരിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് “ഹത്വാപി” എന്നു 

ഭഗഥവാ൯ പറഞ്ഞത്. മു൯വിവരിച്ചു പ്രകാരമുള്ള. പാരമാത്ഥികദുഷ്ടിയെ ആ 

റിച്ച? “നേ റ] ) > ©) ३) 
ശ്രയിച്ച് “ന ഹന്തി ന 02 19916) എന്നും പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ര 

ണ്ടും അന്ന്യ ാന്യവിരോധം കൂടാതെതന്നെ പ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.. 

പുവ്ൃപക്ഷം__“കത്താരമാത്മാനം കേവലം തു യഃ (അ. ൧൮. ദ്രോ. 
॥ )) £ 9) क 

൧൬.) ആത്മാവിനെത്തന്നെ (കേവലം)കത്താവായി ആരഠിയുന്നുപോ” എന്ന 
<) 

ദിക്കില് തന്നെ എന്ന ശബൂപ്രയോഗംകൊണ്ട് ആത്മാ ദേഹാടികളോടുകൂടി 

കമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

സമാധാനം അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാത, ആത്മാ സ്വഭാപേന 

അവിക്രിയനായിരിക്കുന്നതിനാല് ദേഹാദികളോടുകൂടി ചേന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതു 

ശരിയല്ല. വികാരമുള്ളതു മാത്രമേ മറവള്ള വയോട്ടകൂടി ചേന്നിരിക്കുകയുള്ള. 

അങ്ങിനെ ചേന്നാല് മാത്രമേ അതു കത്താവായും ഭവിക്കുകയുള്ള. എന്നാല് 

അവിക്രിീയനായിരക്കുന്ന ആത്മാ ഒന്നിയോട്ടം ചേന്നിരിക്കുന്നില്ല. അതിനാരു 

മറെറാനിനോടു ചേന്നീട്ട് ആത്മാവിന്നു കത്തൃത്വമുണ്ടാവാ൯ പാടില്ല. കേവ 

ചത്വം ആത്മാവിന്ന സ്വാഭാവികമാകുന്നു. കേവലശബ്ദം ആത്മാവിനെറ ആ 

സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകമാത്രമാകുന്നു. ആത്മാവിനെറ അവിക്രിയത്വം 

ശ്രുതിസ് മുതിന്ല്യായപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ഗീതയില്തന്നെ “അവികായ്യോയമുച്ച, 
॥ +} } 

തേ? (അ. ൨ ഗ്ലോ. ൨൫൭. ഗേണൈരേവ കമ്മാണി ക്രിയന്തോ., “ശരീരസ്ഥോ 
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പി ന കരോതി? (അ. ൧൩. ദ്രോ. ൩൧.) എന്നിങ്ങിനെ പല പ്രാവശ്യവും പറ 
യപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. 'ധ്യോയതിപ ലേലായതീവം( ആത്മാ) ധ്യാനിക്കുന്നപോലെ തോ 
ന്നുന്നു, ചലിക്കുന്നപോലെ തോന്നുന്നു" (ബ്ല. കൂ. ൪.൩. 9) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
ശ്രുതിപാക, ങ്ങളിലും ഈ സംഗതിതനെൌെ ഉ പപാദിക്കപ്പെടുന്നു. ന്യായംകൊ 
ണ്ടും ഇതിനെ ഇങ്ങിനെ സാധി ക്കാവുന്നതാണ് _ ആത്മതത്ത്വം അവയപര 
ഹിതമാണെന്നും, അന്പ്യാധിനമല്ലെന്നും, വികാരരഹിതമാണെന്നും., ഉള്ളതാ 
രാജമാഗ്ലുമാകുന്നു (നിവ്യാദമായ സംഗതിയാകുന്നു!. ആത്മാ വികാരത്തോളടുകൂടി 
യവനാകുന്നുവധെന്നു സ്വികരിക്ക്ന്നതായാല്തനനെ ആ പികാരം സ്വന്തമായിട്ട 
ളള താവാനേ തരമുള്ളു. ആത്മാ ദേഹാദികളുടെ കമ്മങ്ങറാക്കു കത്താവായി ഒ 
രിക്കലും ഇരിക്കുന്നതല്ല. ഒരുവനറെറ കമ്മം അതിനെ ചെയ്യാത്ത മറെറാരുവ 
നേറതായിട്ടിരിപ്പാന് പാടില്ല എന്നതു തീിച്ചുയാകുന്നു. യാതൊന്നാ അവിദ്യ 
യാല് ആത്മാലില് കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോ അതു ആത്മാവിനേറതല്ല. രജ 
തത്ത്വം (വെള്ളിയുടെ ഭാവം) എപ്രകാരം മുത്തുശ്ലിപ്പിയിലില്ലയോ. അല്ലെങ്കില് 
അറിവില്പാഷ്ടനിമിത്തം ബാലന്മാരാല് ആകാശത്തില് കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള തല 
മലവത്ത്വം ഫ്എപ്രുകാരം അതില് (ആകാശത്തില്) ജല്പയോ അതുപോലെ ദേ 
ഹാദികറഠാക്കുള്ള വികാരങ്ങറം അവയുടെതന്നെയാകുന്നതല്ലാതെ ആത്മാലിനേറ 
തായി ഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് കത്തൃത്വാഭിമാനമില്ലാതേഷും, ബുദ്ധിപിഷ 
യങ്ങളില് സഞ്ജിക്കാതേയും. ഇരിക്കുകകൊണ്ടു വിദവാനായപ൯ കൊല്ലുന്നതുമി 
6 ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ. 

നോയം ഹന്തി ന ഹന്യതേ” (അ. ൨ ഗ്രോ. ൧൯) എന്നിങ്ങിനെ (ഈ 
വിഷയത്തെ) ആരംഭിക്കുകയും. “ന ജായതേ? (അ. ൨. ശ്ലോ. ൨൦) എന്നു തുട 
ങ്ങിയുള്ള ഹേതുവചനംകൊണ്ടി? ആത്മാപിനെറം അവിക്രിയത്വത്തെ പറയുക 
യും ഈ ശാസ്രുത്തിന്െറ ആദിയില് “വേദാപിനാശിനം? (അ. ൨. ശ്രോ. ൨൧) 
എന്നതുകൊണ്ടു വിദ്വാനായവന്നു കമ്മാധികാരനിപ്പത്തിയെ സംക്ഷേപമാഡി 
ഉ പദേശിക്കുകഴും, മധ്യത്തില് ഈ വിഷയത്തെ അപിടപിടെ വിസ്മാരമായി 
പ്രതിപാദിക്കുകഷും, ചെയ്തിട്ട്' ഇപ്പ്യോറം ഭഗവാന്, ശാസ്ര്രാത്ഥത്തെ ആസകലം 
കൂട്ടിച്ചേത്തു പറയുന്നതിന്നായി “ചിദവാനായപ൯ കൊല്ലുന്നില്ല, ബന്ധിക്കപ്പെ 
ടുന്നതുമില്ല? എന്നു പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദേഹാഭിമാനമില്ലെങ്കില്. 
അവിദ്യയാകൃ തമായ കമ്മങ്ങളുടെ അശേഷസസ്യാസം സാഭ്ധ്യമാണെന്നു വരുന്നു. 
അപ്പ്യോഠം സന്മ്യാസികറംക്ക് അനിഷ്ടാദിത്രിപ്രകാരമുള്ള കമ്മഫലം (അ. ൧. 
ദ്ര്രോ. ൧൨.) ച ഒ്ടാകുന്നതല്പ എന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ. 8266960 2089. 
०109 അതിന്െറ വിപരീതമാണ് എന്നുള്ള സംഗതിഷും അപരിഹായ്യുമായി 
രിക്കുന്നു. ഇതാകുന്നു ഗീതാശാസ്രുത്തിന്െം ഉ പസംഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള അത്ഥം. 
ഈ സ്വ്വപേദാത്ഥസാരത്തെ നിപുണമതികളായ പണ്ഡിതന്മാര് വീചാരംചെഃ 
पटुः അറിയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നാം അചിടപചിടെയാഷി പല ഫട്ടങ്ങ 
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ॐ 161० ശാസ്്ര്്യായങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഈ അഭിപ്രായത്തെ വിസ്തരിച്ചു കാണ. 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇനി കമ്മങ്ങളെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നവയെപ്പററി പറയുന്നു__ 
൧൮. ജ്ഞാനം ജേഞയം പരിജ്ഞാതാ ത്രിപിധാ കമ്മചോദനാ 

കരണം കമ്മ കത്തേതി ത്രിചിധഃ കമ്മസംഗ്രഹഃ. 
ജ്ഞാനംടഅറിവ് (ഇതു തനിക്കിഷ്ടസാധനമാണ് എന്ന ബോധം), ജേഞയം:: 

അറിയപ്പെടത്തക്ക വസ്തൂ (ഇഷ്ടസാധനമായ കമ്മം), പരിജ്ഞാതാ-അറിയുന്നവ൯ (ജ്ഞാന 
ത്തിന്നാശ്രയം) (ഏവം) കമ്മചോദനാ-എന്നിങ്ങിനെ കമ്മപ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഹേതു, ത്രിപി 
ധാംമൂന്നു വിധമായിരിക്കുന്നു. (തഥാ)--അപ്രകാരംതന്നെ, കരണം-ചക്ഷുരാദീന്രിയങ്ങാം, 
കമ്മംകത്താവിന്ന് ഇഷ്ടൂമായിട്ടുള്ള വസ്ത്ര (കത്താവിന്നു പ്രാപിക്കേണ്ടതായ വസ്തു കത്താട 
ക്രിയയെ ചെയ്യുന്നവന് (ക്രിയാനിവ്വത്തകന്), ഇതി കമ്മസംഗ്രഹഃ-എന്നിങ്ങിനെ കമ്മ 
ത്തിന്ന്' ആശ്രയം (അല്ലെങ്കില് ആധാരം), ത്രിവിധഃ-മൂന്നു വിധമാകുന്നു. 

അറിവ് , അറിയപ്പെടത്തക്ക വസ്ത്ര, അറിയുന്നപ൯, ഇങ്ങിനെ കമ്മപ്ര 
വൃത്തിക്കുള്ള ഹേതു മൂന്നുവിധമാകുന്നു. ഇന്ദ്രീയങ്ങറം,. ഇഷ്ടവസ്തം ക്രിയാഷിവ്വ 
ത്തക൯, ഇങ്ങിനെ കമ്മത്തിന്നാശ്രയം മൂന്നുവിധമാകന്നു. 

(ശം. ഭാ) ജ്ഞാനം-സാമാന്വേന സവ്വവിഷയമായ ജ്ഞാനം (അറിച് |. 
ജേഞയം-.സാമാന്ന്യേന ജ്ഞാതവ്യയമായാട്ടള്ളതാസകലവും (അറിയുക എന്ന ക്രി 
४.1 വിഷയമായിട്ടള്ള സവ്യവും എന്നത്വഥം). പരിജ്ഞാതാ-അവിദ്ദ്യയാല് ക 
ലലിക്കപ്പെട്ടിട്ടളള ഉ.പാധിലക്ഷണനായ ഭോക്താവ'; ഈ മൂന്നു കൂട്ടവും സാമാ 
സ്ഫ്യേന സവ്ൃകമ്മപ്രപത്തകമാകുന്നു. ഒരു വസ്തുവിനെ ഉ.പേക്ഷിക്കുന്നതിന്നും. മ 
റെറാന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നും 0009 വേണ്ടിയുള്ള സവ്വകമ്മാരംഭവും ജ്ഞാ 
നാദി മൂന്നു കൂട്ടം ചേന്നിരുന്നാല് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ള. ദേഹാടി ആ 
ഞു കാരണങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നവയും. ലാക്ക് 00192" ദേഹം എ 
ന്നിങ്ങിനെയുള്ള ആശ്രയഭേദത്താല് മൂന്നു തരമായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളവയു 
മായ സവ്ൃൃകമ്മങ്ങളും കരണാദിമൂന്നുകൂട്ടത്തില് സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുലെന്ന് ഈ 
ശ്രോകത്തിനെറ ഉത്തരാദ്ധംകൊണ്ടു പറയുന്നു __കരണം_യാതൊന്നുകൊണ്ടി 
(ഒരു കായ്യം) ചെയ്യുപ്പെടുന്നുപോ അതു കരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം__ശ്രോത്രേന്രിയം 
മുതലായവ ബാഡഘ്വയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം. ബുദ്ധി മുതലായപ അന്തഃസ്ഥമാ 
യ ഇന്ര്രീയങ്ങഠം. കമ്മ_യാതൊന്നി ഇച്ചൂിക്കപ്പെടുന്നുപോ__കത്താപിന്െറ ശ്രി 
യകൊണ്ടു യാതൊന്നു പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നുപോ__അതു കമ്മം. കത്താ. ഇന്ദ്രിയങ്ങ 
ജെക്കൊണ്ടു വ്യാപാരംചെയ്യിക്കുന്നപ൯, ഉപാധിലക്ഷണ൯. ഇതി ത്രിപിധഃ 
കമ്മസംഗ്രഹഃ-ഇങ്ങിനെ കമ്മസംഫഗ്രം ത്രിപ്രകാരമാകന്നു. കമ്മസംഗ്രഹഃ 
__യാതൊന്നില് സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുപോ അതു സംഗ്രഹം; കമ്മങ്ങളുടെ സം 
ഗ്രഹം കമ്മസംഗ്രഹം. ഇവ മൂന്നിനേയുമാശ്രയിച്ചാണ് സവ്വകമ്മവുമിരിക്കു 
ന്നത്. അതിനാല് അവ ത്രിപിധമായ കമ്മസംഗ്രഹമായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ശ_സ] ഇങ്ങിനെ വിഹിതമായും പ്രതിഷിദ്ധമായുമുള്ള സവ്വകമ്മങ്ങളും അധികഷ്ടാനാദി അ 
ഞു കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുപ്പെടുന്നത് എന്നും, തരുക്ൃതകമ്മത്തില് കത്തൃത്വാഭിമാനത്തോ 



५८४६ 
. ൧൮-൧൦ അധ്യായം ൫൨൯ 

ടുകൂടി ദുമ്മതി കമ്മത്താല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു വെന്നും, എന്നാല് കൃതബുദ്ധിയും അകത്താവുമായിരിക്കു 

ന്ന വിദ്വാന് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, പ്രതിപാദിച്ചുതിന്െറശേഷം നിരുക്തലക്ഷണമായ നി 

ഷ്ടമ്മത്വജ്ഞാനംതന്നെയാണ് കൈവല്ലയസിദ്ധിക്ക് അപ്രതിബദ്ധമായും പരമമായുമുള്ള കാരണ 

മെന്നും, അതിനാല് മോക്ഷത്തെത്തന്നെ 22 2 {186 त) ആരുരു ക്ഷുവിന്ന് അപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാന 

സിദ്ധിക്കള്ള കാരണം സത്ത്വശുദ്ധിയാംണെന്നും, തത്സിഭ്ധിക്കള്ള കാരണം സാത്ത്വികമായ ക 

മ്മംതന്നെയാണെന്നും, അതുതന്നെയാണ് ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതെന്നും ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ക 

മ്മവ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഹേതുവിനേയും കമ്മാശ്രയത്തേയും ജ്ഞാനം, കമ്മം, കത്താ, ബുദ്ധി, മുതലായവയു 

ടെ സാത്ത്വികത്വരാജസത്വാദിഭേദത്തേയും പ്രതിപാടിക്കുന്നതിന്നായി ഇനിയത്തെ ശ്ര്രോകമാരംഭി 
ക്കപ്പെടുന്നു. പതിനേഴാമധ്യായത്തില് ആഹാരാദികളുടെ സാത്ത്വികത്വാദിഭേദത്തെ പ്രതിപാടി 

ചൂവെങ്കിലും ജ്ഞാനാദികളുടെ സാത്ത്വികത്വാദിഭേദത്തെ പ്രതിപാടിച്ചില്ല. അവയുടെ ഭേദത്തെ 

അറിഞ്ഞാല് ഹേയാംശമായിരിക്കുന്ന രാജസത്തേയും താമസത്തേയുമുപേക്ഷിച്ച് സാത്ത്വികമായിരി 

ക്കുന്ന ജ്ഞാനാദിയില് പ്രവത്തിക്കന്നവന്െറ സത്ത്വം തരദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാന 

വും തല്ഫലവും സിഭ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്നുവേണ്ടി കമ്മചോദനയുടേയും കമ്മാശ്രയത്തിനേറയും 

സ്വരൂപജ്ഞാനാദികളുടെ ഗുണഭേദേനയുള്ള ഭേദത്തേയും ഇനിയത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടു ശ്രോകങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു പ്രതിപാടിക്കുന്നു. ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സാധ്ൃയസാധനഭാവംതന്നെയാണ്' സവ്വവേദാത്ഥ 

വും ഗിതാത്ഥവും എന്നു ദുൂഡ്ധീകരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു _ജ്ഞാനമിതി. 

ജ്ഞാനം--സാധാരണയായ സവ്വപദാത്ഥവിഷയകമായ ബോധം. ജ്ഞേയം--ജ്ഞാതവ്യമായ 

൫൮ൃഗുണപദാത്ഥജാതമായ സവ്വവും ജേഞയമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പരിജ്ഞാതാംജ്ഞാനത്തിനേറ 

യും അജ്ഞാനത്തിനേറയും പ്രമാതാവ് _സാഭാസനായ വിജ്ഞാനാത്മാ. എന്നിങ്ങിനെ, കമ്മചോ 

ദനാ (ചോദ്യയതേം പ്രവത്തതേ അനേനേത്ി। ചോദനാടസാമാന്വേന സവ്യപദാത്ഥങ്ങളുടെ ഹാനോ 

പാദാനംഹേതുവായി ട്ട വിക്രിയാഹേതു. ത്രിപിധാം-ത്രിപ്രകാരമാകുന്നു__പ്രമാണപ്രമേയപ്രമാതൃല 

ക്ഷണമായിരിക്കുന്ന യാതൊന്നിന്െറ സന്നിധിമാത്രം കൊണ്ടു ഹാനാദിക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നുവോ ആ 

ചോദന ത്രിപിധമാകുന്നു വെന്നത്ഥം. ഇങ്ങിനെ പഡ്രവൃത്തിക്കുള്ള കാരണത്തിന്െറ ത്രൈവിധ്യം പറ 

ഞ്ഞിട്ട്' ഇനി കമ്മാശ്രയത്തിനേറയും ത്രൈവിധ്യം പറയുന്നു. കരണംടബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമാ 

യുമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം__ ശ്രോത്രാദിപഞ്ചജ്ഞറനേന്ദ്രിയങ്ങഠം, വാഗാദിപഞ്ചകമ്മേന്ദ്രിയങ്ങം, ബു 

ദ്ധി, മനസ്സ്, ഇങ്ങിനെ പന്ത്രണ്ടുവിധം. കമ്മ--ഇയപ്പിതതമം__കത്താവിന്െറ ആപ്ലിക്രിയയ്മ്ത വിഷ 

യഭൂതമായ വസ്തു. കത്താടകരണങ്ങളുടെ പ്രയോക്താവ്. ഇങ്ങിനെ, കമ്മസംഗ്രഹഃ-ക്രിയാശ്രയം. 

ത്രിവിധഃ--കരണാദിത്രിപ്രകാരമാകുന്നു വെന്നത്ഥം. 

ക്രിയ, കാരകം, ഫലം ഇവയെല്ലാം ത്രിഗുണാത്മകമാകയാല് അവയെ സത്ത്വരജസ്തമോഗു 

ണങ്ങളായി പ്രത്യേകം വിഭാഗിച്ച്” (ഓരോന്നിനേയും സത്ത്വാദിത്രിപ്രകാരമുള്ള ഭേദത്തെ) പറയേ 

ണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഭഗവാനാരംഭിക്കുന്നു__ 

൧൯. ജ്ഞാനം കമ്മ ച കത്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ 

പ്രോ ച്ച തേ ഗുണസംബഖ്യാനേ യഥാവഛ് ശൃണു താന്പി. 

ഗുണസാബ്യാനേ-ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാംബ്ൃശാസ്ത് 

ത്തില്, ജ്ഞാനം-ജ്ഞാനവും, കമ്മ ച-കമ്മവും, കത്താ ച്ടകത്താവും, ഗുണഭോതഃട(വ്ര 

ത്യയേകം) സത്ത്വാദിഗുണഭേടത്താത്, ത്രിധാ ഏവടമൂന്നുവിധമായിട്ടുതന്നെ, പ്രോച്ചുതേടപ 

റയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താനി അപി-അവയെ (ഇനി പറയുവാ൯പോകുന്ന ജ്ഞാനാദികളെ;), 

“യഥാവല്വഴിപോലെ, ശൃണുംകേട്ടാലും.., 

ഗണങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെപ്പുററി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാംഖ്ൃശാസ്ത്രൂ 

ത്തില് ജ്ഞാനവും കമ്മവും കത്താവും സത്ത്വാദിഗുണഭേദോ മൂന്നുവിധമായി 

ത്തനെ പവയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെ വഴിപോലെ കേട്ടാലും. 
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(ശം _ഭാ) “കമ്മ? ശബ്ദത്തിന്ന് ഇവിടെ ക്രിയ എന്നത്ഥമാകുന്നു. അ 
പ്രാതെ (മുമ്വറഞ്ഞതുപോലെ) കത്താവിന്ന് ഇടപ്പിതതമമായിട്ടള്ളത്' എന്ന 
പാരിഭാഷികമായ അത്ഥമല്പ. കത്താ.ക്രിയകളെ ചെയ്യുന്നപന്. ത്രിധാ ഏ 
വം.മൂന്നവിധമായിട്ടുതന്നെ. ത്രിഗുണങ്ങറം കൂടാതെ ലേറെ ജാതിയില്ല എന്നു 
നിണ്ണ യിച്ചു കാണിക്കുന്നതിന്നുലവേണ്ടിയാണ് “ഏപ്കാരം. ഗണഭേദതഃ_സത്ത്വാ 
ദിഗുണഭേദേനഃ പ്രോച്ചതേ-പറയപ്പെടുന്നു. ഗുണസംബ്യാനേ-കാപിലമായ 
(കപീലമഹഷി ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള) ശാസ്രൂത്തില്. ഗുണങ്ങറം, ഭോക്താവ് എന്നിവ 
०९०३ 06} പറയുന്നതില് കപിലന്െറ സാംഖ്ൃശാസ്രൂം പ്രമാണംതന്നെയാകുന്നു. 

പരമാത്ഥതത്ത്വവിഷയത്തില്_ബ്രഫദൈകത്വപിഷയത്തില്__അവരുടെ ആ 
ഭിപ്രായം വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും കാപിലന്മാര് ഗുണങ്ങളുടേയും തല്കാ 

+ । त റി] റു യ്യങ്ങളുടേയും വ്യാപാരങ്ങളെപ്പുററി നിരൂപിക്കുന്നതില് (ഗുണവൃത്തിപിചാരത്ത് 

ലും ഗൌണവ്യാപാരമായ ഭോഗാദിയുടെ നിരൂപണത്തിങ്കലും) നിപുണന്മാരാ 

കുന്നു. അതിനാല് താഴെ പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന അത്ഥത്തെ സ്തൃതിക്കുന്നതി 

ന്നുവേണ്ടി അവരുടെ ശാസ്രൂത്തെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടു വിരോധമില്ല. യഥാ 
വല്.ന്യായത്തേഷും ശാസ്്രുത്തേഷുമനുസരിച്ചു'. താനി അപിജ്ഞാനാദികളേ 

യും ഗുണഭേദംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവയുടെ ഭേദങ്ങളേയും., ശൃണു_ഞാ൯ പറയ 

വാന് ഭാവിക്കുന്ന അത്ഥത്തില് മനസ്സമാധിയെ ചെയ്താലും. ഇ്ഞാനാദികളേ 

യും ഫുണഭേദംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവയുടെ ഭേദങ്ങളേയും പററി ശാസ്രരൂത്തേഷും 
ന്യായത്തേയുമനുസ രിച്ചു ഞാ൯ പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന അത്ഥത്തില് മന (1:12 
ത്തിയാലും എന്നത്ഥം. 

ജ്ഞാനത്തിന്െറ മുന്നു ഭേദത്തെ പറയുന്നു__ 

൨0. സ്വ്യഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമിക്ഷതേ 

അവ,ഭക്തം വിഭക്തേഷു തല് ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്ത്ഥികം. 

വിഭക്തേഷു-വേറെവേറെയാഡിരിക്കുന്ന, സവ്ൃഭൂതേഷു--സകലഭൂതങ്ങളിലും, അ 

വിഭക്തം--അനുസ്മ്യൂതമായും (ഇടവിടാതെ തുടന്നിരിക്കുന്നതായും), ഏകംടഒന്നായും, അവ്യ) 

യംവ്ൃയമില്ലാത്തതായുമിരിക്കുന്ന, ഭാവംടപരമാത്മതത്ത്വത്തെ, യേനടയാതൊരു ജ്ഞാനം 

കൊണ്ട”, ഈക്ഷതേകാണുന്നുവോ (ആലോചിക്കുന്നുവോ), തല് ജ്ഞാനം-ആ ജ്ഞാനം, 

സാത്ത്വികംടസാത്ത്വികമെന്ന്, വിദ്ധി-അറിഞ്ഞാലും. 

വേറെവേറെയായിരിക്കുന്ന സകലഭൂതങ്ങളിലും അനുസ്യൃതമായും ഏക 
മാഷ്യം വ്യയമില്ലാത്തതായുമിരി ക്കുന്ന പരമാത്മതത്ത്വത്തെ യാതൊരു ജ്ഞാനം 

കൊണ്ടു കാണുന്നുവോ ആ ജ്ഞാനം സാത്ത്വികമെന്നറിഞ്ഞാല്പം. 

(ശം ഭാ? സവ്ൃഭൂതേഷു- അവ്യക്തം മുതല് സ്ഥാവരാന്തമുള്ള സകലഭൂത 
ങ്ങളിലും യേനംയാതൊരു ജ്ഞാനംകൊണ്ട്'; ഏകം ഭാവം..ഫ്ലകമായ വസ്തൂ__ 
__ഏകമായീരിക്കുന്ന ആത്മവസ്തുപെന്നത്ഥം. അവ്യയം-സ്വാത്മാവുകൊണ്ടോ 
സ്വധമ്മംകൊണ്ടോ നാശത്തെ പ്രാപിക്കാത്തത് __കുടസ്ഥമാഴും നിത്യമായുമി 
രിക്കുന്നത് എന്നത്ഥം. ഈക്ഷതേ യഷേനയാതൊരു ജ്ഞാനംകൊണ്ട് (ഏക 
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നായും അവ്യയനായുമിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ) കാണുന്നുവോ (തം ഭാവം) അ 
^) ६) ५ ലി] 8 വിഭക്തം വിഭക്തേഷും.ഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേഹങ്ങളുില് ആ &०019 ठ ® 

ആത്മവസ്തവിനെ__ദേഹംപ്രതി ഭിന്നമല്ലാതെ ആകാശംപോലെ ഇടവിടാതെ 

തുടന്നിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുവോ തല് ജ്ഞാനം സാത്ത്വികം വിദ്ധി-അപ്ര 

കാരമുള്ള അദല്വൈതാത്മദശനമായിരിക്കുന്ന സമ്ൃശശനത്തെ സാത്ത്വികമെ 

ന്നറിഞ്ഞാലും. 

ദ്വൈതദശനങ്ങഠം ശരിയായിട്ടുള്ളവയല്ല. അവ രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമാകുന്നു. അതി 

നാല് അവ സാക്ഷാല് സംസാരനാശത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു ഭവിക്കുന്നില്ല. 

൨൧. പൃഥക്കത്വേന @ യല് ജ്ഞാനം നാനാഭാവാ൯ പൃഥഗ്വിധാ൯ 

വേത്തി സവേഷ്ു ഭൂതേഷ്യ തല് ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. 

സവേഷു ഭൂതേഷുട-സകലഭൂതങ്ങളിലും, നാനാഭാവാ൯-അനേകക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ 

ന്നും, പൃഥഗ്വിധാന്ം(അവ) സുഖിത്വടുഃഖിത്വാദിരൂപേണ വിലക്ഷണങ്ങളാണെന്നും, പൃഥ 

७०७०) 102 തു-ഓരോ ദേഹത്തില് ഓരോ ജിവന് പ്രത്യയേകമിരി ക്കുന്നതായി, യല് ജ്ഞാനം: 

യാതൊരു ജ്ഞാനം, വേത്തി --അറിയുന്നുവോ, തല് ജ്ഞാനം--ആ ജ്ഞാനത്തെ, രാജസം: 

രാജസമെന്ന്, വിദ്ധിടഅറിഞ്ഞാലും. 

എന്നാല് സകലഭൂതങ്ങളിലുമിരിക്കുന്ന ജീവങ്ങറം സ്വരൂപേണ ഭിന്ന 

ഞ്ങളാണെന്നും, സുഖിത്വദുഃഖിത്വാദിഭേദേന അവ പരസ്തുരപിലക്ഷണങ്ങളാ 

ണെന്നും. ഇങ്ങിനെ ഓരോ ജീവന് പ്രത്യേകമിരിക്കുന്നതായി, യാതൊരു ജ്ഞാ 

നംകൊണ്ടറ.യുന്നപോ ആ ജ്ഞാനം രാജസമെന്നഠിഞ്ഞാലും. 

(ശം_ ഭാ) പൃൂഥക്ത്വേനം-ദേഹംപ്രതി ഭിന്നമായിട്ട്'. പൃഥഗ്ഥിധാ൯ഭി 
ന്നലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കുന്ന. നാനാഭാവാ൯ഭിന്നാത്മാക്കളെ. സവേഷു ഭൂതേ 

०१ = 0186 1{20 60816 1०. യല് ജ്ഞാനം വേത്തി-യാതൊരു ജ്ഞാനം അറിയുന്നു 

വോ. “ജ്ഞാന്ശബ്ത്തിന്നു കത്തൃത്വമസംഭവമാകയാത യാതൊരു ജ്ഞാനം 

കൊണ്ട് ഒരുവ൯ അറിയുന്നുപോ എന്നത്ഥം. തല് ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. 

ആ ജ്ഞാനത്തെ രാജസമെന്നറിഞ്ഞാലും. 

൨൨. യത്തു കൃല്സ്സവദേകസ്ട്രി൯ കായ്യേ സക്തമഹൈതുകം 

അതത്ത്വാത്ഥവജല്ലം ച തത്താമസമുദാഹ്ൃൃതം. 

ഏകസ്തിന് കായ്യേടഒരു ദേഹത്തില് അല്ലെങ്കില് ഒരു പ്രതിമയില്, കൃല്സ്പുവല്:: 

പരിപുണ്ണുമെന്നപോലെ, സക്തം-ജീവ൯ അല്ലെങ്കില് ഈശ്വരന് ഇത്രമാത്രമേ (ഒരു ദേഹ 

ത്തിലോ അല്ലെങ്കില് പ്രതിമയിലോ ഉള്ളതേ) ഉള്ള എന്ന അഭിനിവേശത്തോടുകൂടിയതും, 

അഹൈതുകം-യുക്തിഹിനമായതും, അതത്ത്വാത്ഥവല്-പരമാത്ഥാലംബനശൂന്യയമായതും, 

(അതഃ ഏവ)ടഅതുഹേതുവായിട്ടുതന്നെ, അല്ലം ചടഅല്ലവിഷയത്വംഹേതുവായിട്ടം അല്ല 

ഫലത്വംഹേതുവായിട്ടം തുച്ഛുമായതുമായ, യല് തു (ജ്ഞാനം) ജ്ഞാനമേതോ, തല്ംഅത്., 

താമസം-താമസമെന്ന്, ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഫഎന്നാല്, ഒരു ദേഹത്തില്, അല്ലെങ്കില് ഒരു പ്രതിമയില്, മാത്രം ജീ 
വ൯, അല്ലെങ്കില് ഈശ്വര൯, പരിപുണ്ണുമെന്നപോലെ ഇരിക്കുന്നുപെന ആ 

ഭിനിവേശത്തോടുകൂടിയതും. യുക്തിഹിനമായതും, പരമാത്ഥാലംബനശ്ുന്യമാ 
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യതും. അല്ലപപിഷയത്വംഹേതുവായീട്ടം അല്പഫലത്വംഹേതുവായിട്ടം തുഷ്ണുമായ 

തുമായ ജ്ഞാനമേതോ അതു താമസമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ദേഹത്തില് മാത്രമേ ജീവനുള്ള, അല്ലെങ്കില് ബാഹ്യമായ 

പ്രതിമാദിയില് മാത്രമേ ഈശ്വരനുള്ളം അതിന്മേലെ യാതൊന്നമില്ല, എന്നി 

ങ്ങിനെ ഒരു കായത്തില്തന്നെ, സവ്ൃവിഷയമെന്നപോലെ, സക്തമായിരിക്കു 

ന്ന യാതൊരു ജ്ഞാനമാണുള്ളത്? അതു താമസമാകുന്നു. ഇതിന്നു ദുഷ്ടാന്തം __ 

നഗ്നന്മാരായ ക്ഷപണകന്മാര് (ജിനന്മാര്), ജീപന് ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നും, 

ദേഹത്തോളും മാത്രം വലിപ്പമുള്ളതെന്നും, അല്ലെങ്കില്, ഈശ്വര൯ എന്നത് 

ഒരു കല്ലോ മരക്കഷ്ണ്ുമോ മാത്രമാണെന്നും, വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരേ കാ 

യത്തില് മാത്രം സക്തമായതും യുക്തിയില്ലാത്തതും യഥാത്ഥമായിട്ടള്ളതിനെ 

അറിയാത്തതും, യുക്തിഹീനമാകയാല് അല്ലമായതും__ അല്ലവിഷയത്വംഹേതു 

വായിട്ടം അല്പഫലത്വംഹേതുവായിട്ടും അല്പമായതും__.ആയ ആ ജ്ഞാനം താ 

മസമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാല് താമസന്മാരും അവിവേകികളുമായ 

പ്രാണികളിലാണ് ആ ജ്ഞാനം കാണപ്പെടുന്നത് 

ഇനി കമ്മത്തി ന്െറ ത്രിപ്രകാരമുള്ള ഭേദത്തെ പറയുന്നു__ 

൨൩. ' നിയതം സംഗരഹിതമരാഗദ്വേഷതഃ കൃതം 

അഫലപ്രേപ് സുനാ കമ്മ യത്തത്സാത്ത്വികമുച്യതേ. 

നിയതംടനിത്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, യല് കമ്മ--യാതൊരു ക 

മ്മം, അഫലപ്പേപ് സുനാ-ഫലാപേക്ഷയില്ലാത്തവനാല് (നിഷ്ട്രാമനായിട്ടള്ളവനാല്), സം 

ഗരഹിതം-(താന് കത്താവ്' എന്ന) അഭിനിവേശമില്പാതേയും, അരാഗദ്വേഷത$ടരാഗദ്വേ 

ഷങ്ങഠംകൂടാതേയും, കൃതംടചെയ്യുപ്പെടുന്നുവോ, തല്-അത' (ആ കമ്മം), സാത്ത്വികംട 

സാത്ത്വികമായത് എന്ന്, ഉ )തേടപറയപ്പെടുന്നു. 

നിത്യം ചെയ്യേണ്ടതായി പിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊരു കമ്മം ഫലാ 

പേക്ഷയില്ലാത്തവപനാല് അഭിമാനമില്ലാതേയും രാഗദ്വേഷങ്ങഥം കൂടാത്േയും 

ചെയ്യപ്പെടുന്നുചോ അതു സാത്ത്വികമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം_ഭാ) നിയതം-നിത്യം. സംഗരഹിതം-ആസക്തിവജ്ജിതം. അ 

രാഗദ്വേഷതഃ കൃതം-രാഗദ്വേഷങ്ങറാകൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടന്ന__രാഗത്താലും 

ദ്വേഷത്താലും പ്രേരിതനായിരിക്കുന്നപനാല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന_കമ്മമല്ല എന്ന 

ത്ഥം. അഫലപ്രേപ് സുനാ-ഫലത്തില് തൃഷ്ണ്ുയില്ലാത്ത കത്താവിനാല്. ക്ക 

തം യല് കമ്മ_ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മം യാതൊന്നോ. തത്സാത്ത്വികമുച്യതേ-അ 

തു സാത്ത്വികമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

൨൪. യത്തു കാമേപ് സുനാ കമ്മ സാഹംകാരേണ വാ പുനഃ 

ക്രിയതേ ബഹുളായാസം ത്ദ്രാജസമുദാഹ്ൃതം. 

യത് തു കമ്മ--എന്നാല് യാതൊരു കമ്മം, കാമേപ്'സുനാടഫലാപേക്ഷയോടുകൂ 

ടിയും, സാഹംകാരേണ വാ പുനാഃട:എനിക്കു ശരി ശ്രോത്രിയന് വേറെ ആരാരുള്ളത് › എ 

ന്നിങ്ങിനെ അത്ൃയന്താഹംകാരത്തോടു കൂടിയുമിരിക്കുന്നവനാല്, ബഹുളായാസംടഅതിയായ 
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ക്ലേശത്തോടുകൂടി, ക്രിയതേടചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, തല്--ആ കമ്മം, രാജസംടരാജസമെന്ന്, 
ഉദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് യാതൊരു കമ്മം ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടിഷ്ം അത്യന്താഹംകാ 
രത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കുനപനാല് വളരെ ക്സേശിച്ചു ചെയ്യുപ്പെടുന്നുപോ അത് 
രാജസമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) കാമേപ് സുനാ_കമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നപനാല്. സാഹം 
ഓാദരണ--അഹംകാരത്തോടുകൂടിയവനാല്. ഇവിടെ തത്ത്വജ്ഞാനത്തെ തഅ 
പേക്ഷിച്ചുല്ല അപ൯ ആ ഹംകാരത്തോടുകൂടിയവ൯ എന്നു പഠഞ്ഞിരിക്കു ന്നത്. 
സാധാരണ ലൌകികനായ ഒരു ശ്രോത്രിയന്നു വേണ്ടുന്ന നിരഹംകാരവുംകൂടി 
അ വന്തില്ലാത്ത തിനാല് ആ നിരഹംകാരത്തെ അപേ ക്ഷിച്ചാണ് അവന് ആ 
ഹംകാരത്തോട്ടകൂടിയവ൯ എന്നു പറഞ്ഞത്. എന്തെന്നാല് പരമാത്ഥനിര 
ഹംകാരനായ ആത്മപിത്തിന്നു ഫലത്തിലിച്ചുയാകട്ടേ ബഹുളുറയാസമായ കമ്മ 
ത്തില് പ്രപൃത്തിയാകട്ടേ ഉ ണ്ടാകുനാത ലയ. സാത്ത്വികമായ കമ്മത്തെ ചെയ്യു 
ന്നവനും കൂടി ആത്മാപിനെ അദിയാത്തപനും അഹംകാരത്തോടുകൂടിയവനുമാ 
കുന്നു. അപ്പോം രാജസതാമസകമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനെറ കഥ പറവാനു 
ണ്ടോ? ലോകത്തില് സാധാരണമായി ആത്മാപിനെ അറിയാത്ത ഒരു ശ്രോത്രി 
५०७००९० കൂടി “ഈ ബ്രാഹ്മണന് നിരഹംകാരനാണാ? എന്നു പറയാറുണ്ടി. ആ 
ങ്ങജിനെയുള്ളവരെ അ പേക്ഷിച്ചാണ് രറജസകമ്മത്തെ ചെയ്യുന്ന വ൯ അ ഹംകാ 
രത്തോടുകൂടിയപന് എന്നു പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങിനെ കമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന 
വനും അഹംകാരത്തോടുകൂടിയവനുമായ കത്താവിനാല് വളരെ ആയാസപ്പെട്ട 
യാതൊരു കമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നുപോ അതു രാജസമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
ഈ ശ്രോകത്തില് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുനഃ? ശബ്ദും പാദപൂരണത്തിന്നു മാത്ര 
മാകുന്നു. 

൨൫. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാമനപേക്ഷ്യ ച പൌരുഷം 
മോഹാദാരഭ്യതേ കമ്മ യത്തത്താമസമുച്യതേ. 

അനുബന്ധം-വരുവാന് പോകുന്ന ശുഭാശുഭങ്ങളേയും, ക്ഷയംടദൂവ്യനാശത്തേയും, 
ഹിംസാംടപരപിഡയേയും, പൌരുഷം ചടതന്െറ സാമത്ഥ്യത്തേയും, അനപേക്ഷ്യ പ 
യ്യാലോചിക്കാതെ, മോഹാല്ടകേവലം അടജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെ, യല് കമ്മംയാതൊരു 
കമ്മം, ആരഭ്ൃതേടആരംഭിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തല്.-അത' (ആ കമ്മം), താമസം--താമസമെ 
ന്ന്, ഉ ച്ൃയതേടപറയപ്പെടുന്നു. 

വരുവാ൯പോകുന്ന ശുഭാശുഭങ്ങളേഷും, വിത്തനാശത്തേയും പരപീഡ 
യേയും, സ്വസാമത്ഥ്ത്തേയും പയ്യാലോചിക്കാതെ കേവലമജ്ഞാനംനിമിത്തം 
യാതൊരു കമ്മമാണ് ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നത്” അതു താമസമെന്ന പറയപ്പെെ 
50112. 

(ശം_ഭാ) @2 7292 1010०621) € ] 92806019 പോകുന്നതു യാതൊരു വ. 
സ്തൂപോ അത് അനുബന്ധം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷയം.ചെയ്യുപ്പെടുന്ന കമ്മ 
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ത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിക്ഷയം അല്ലെങ്കില് വിത്തക്ഷയം. ഹിംസാപ്രാണി: 

പിഡ. പൌരുഷംപുരുഷകാരം__ഞാ൯ ഈ കമ്മം ചെയ്തുതിക്കുന്നതിന്നു ശ. 

ക്തനാകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സ്വസാമര്ഥ്യം. ഇപ്രകാരമുള്ള അനുബന്ധാ: 

ദിപെരരുഷാന്തമുള്ളവയൊ അനപേക്ഷ്യ- ആലോചിക്കാതെ; മോഹാല്.അ 

വിചേകംകൊണ്ട് , യല് കമ്മ ആരഭ്യതേ-യാതൊരു കമ്മം ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നു 

വോ; തല് താമസം ഉ.പ്പുതേ-.അതു താമസമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

ഇനി കത്താവിഒെറ ത്രിവിധഭേദത്തെ പറയുന്നു 

൨൬. മുക്തസംഗോനഹംവാടി ധലൃതൃയത്സാഹസമന്വിതഃ 

സിദ്ധ്യസിഭ്ധ്യോന്നി വികാരഃ കത്താ സാത്ത്വിക ഉച്യതേ. 

മുക്തസംഗ$-അഭിനിവേശത്തെ തൃജിച്ചിരിക്കുന്നവനും, അനഹംവാദീടഗവ്വോടുകൂ. 

ടിയ വാക്കുകളെ പറയാത്തവനും. വൃത്യത്സാഹസമന്വിതഃ--ധൈധയ്യുത്തോടും 2019०00९) 

മിത്തോടും കൂടിയവനും, സിഭ്ധയ)സിഭ്ധ്യോഃ--ആരംഭിക്കപ്പെട്ട കമ്മത്തിന്െറ സിദ്ധിയിലും 

അസിദ്ധിയിലും, നിവികാരഃ-ഹഷ്വിഷാദശുന്മയനുമായ, കത്താടകത്താവ്', സാത്ത്വിക? 

-സാത്ത്വികനെന്ന്', ഉച്ചയതേ-പറയപ്പെടുന്നു. 

അഭിനിവേശത്തെ തൃജിച്ചിരിക്കുന്നപനും ഗവ്വോക്തിരഹിതനും ധൈ 

യ്യൂത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയവനും ആരംഭിച്ചു കമ്മത്തിന്െറ സിദ്ധിയി 

ലും അസിദ്ധിയിലും ഹഷ്വിഷാദശുന്മയനുമായ കത്താ സാത്ത്വീകനെന്നു പറ 

യപ്പെടുന്നു. 

(ശം ഭാ) മുക്തസംഗഃ-സംഗത്തെ (ഫലാഭിസന്ധിയെ അല്ലെങ്കില് ക 

ത്തൃത്വാഭിമാനത്തെ) പരിത്യജി ച്ചിരിക്കുന്നപ൯. അനഹംവാദീ-:ഞാ൯ ക 

ത്താ? എന്നിങ്ങിനെ പറയാത്തവ൯. ധ്ൃതൃത്സാഹസമന്വിതഃകധാരണം. ഉ. 

ദമം ഇവയോടുകൂടിയവന്. സിഭ്ധ്യസിഭ്ധ്യോഃ-ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മത്തിനെറ ഫ 

ലത്തിനെറ സിദ്ധിയിലും അസിഭ്ധിയിലും, നിവികാരഃംകമ്മഫലത്തിലിച്ചുകൂടാ 

തെ കേവലം ശാസ്രൂപ്രമാണത്താല് മാത്രം പ്രേരിതനായിട്ട്” എപന്൯ കമ്മം ചെ 

1126019 അവന് നിവ്യികാര൯ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള കത്താ 

വെവനോ അപന് സാത്ത്വികനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

[ശ_സ്| മുക്തസംഗഃ-ഹലാഭിസന്ധിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന കാമത്തെ ത്യജിച്ചിട്ടുള്ളവന്__ 
त 

നിഷ്ട്രാമന് എന്നത്ഥം. അനഹംവാദിടസങ്കല്ലത്തിലുംകൂടി “ഞാന് ഇതു ചെയ്യൂന്നു” എന്നു പറയാത്ത 

19. ധൃത്യൂത്സാഹസമന്വി.൭ഃ__ധൃതിഃ-അത്ഥവ്യയം ദേഹായാസം എന്നിവയില് ധൈധയ്യും. ഉത്സാ 

ഹഃംചികീഷാവേഗം. അവയോടുകൂടിയവ൯. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 
റി ॥ ^) റി] റി 

൨൭. - രാഗീ കമ്മഫലപ്പേപ് സുര്ലുബ്ലോ ഹിംസാത്മകോശുചിഃ 
¶ वि # 5) 6 ॥ 

ഹഷശോകാന്വിതഃ കത്താ രാജസഃ പരികിത്തിതഃ. 
ത്ര _ 2 |] )] ॥ ) | 2 >] ॥ ത 1 

രാഗീ--പുത്രാദിയില് പ്രീതിയോടു കൂടിയവനും, കമ്മഫലപ്പേപ് സുഃ--കമ്മഫലത്തെ 
)] | ) | ¢ 

ഇച്ചിക്കുന്നവനും, €49द = छत) 9000 സ്വത്തിലിച്ഛുയുള്ളവനും, ഹിംസാത്മകഃടരമന്മൃയന്ന്' ഉ 

० 13019 ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനും, അതശുചിഃടവിഹിതമായ ശെൌചമില്ലാത്ത 

വനുംം ഹഷീ്ശോകാന്വിതഃ-ലാഭാലാഭങ്ങളില് ഹഷശോകങ്ങളോടുകൂടിയവനുമായ, ക. 

ത്താംകത്താവ്', രാജസഃ--രാജസനെന്ന്', പരികീത്തിതഃ-:പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 



0൦ 
൧൮൧൦ അധ്യായം ൫൩൭൫ 

പുത്രാദിയില് പ്രീതിമാനും കമ്മഫലത്തെ ഇ്ഛിക്കുന്നപനും അസ്യ 

നെറ സ്വത്തിലിച്ചുയുള്ളവനും അന്യൃന്ന് ഉ.പദ്രവം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂ 

ടിയവനും വിഹിതമായ ശൌചമല്ലാത്തവനും ലാഭാലാഭങ്ങളില് ഹഷശോകകങ്ങ 

ളോടുകൂടിയവനുമായ കത്താ രാജസനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 

(ശം ഭാ) രാഗീം(കമ്മപിഷയമായ) രാഗമുള്ള 0178. കമ്മഫലപ്പേപ് സുഃ 

കമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നപന്. ലുബ്ലുഃ--പര്ദ്രപ്യത്തില് തൃഷ്ണുയോടുകൂടിയും 

സ്വന്ത്ദ്രപ്യത്തെ യോഗ്യന്മാഭ്ള കൊട്ുക്കാതേഷ്ുമിരിക്കുന്നപ൯. ഹിംസാത്മകഃം 

പരപിഡയെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവ൯ (സ്വാത്ഥപര൯ എന്ന 

ത്ഥം). - അശുചിഃ-ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായുമുള്ള ശൊൌചമില്ലാത്തവ൯. ഹ 

ഷശോകാന്വിതഃ-ഇഷ്ടപ്രാപ്പിയിങ്കല് സന്തോഷവും അനിഷ്ടപ്രാപ്തിയിലും 52 

ഷ്ടവിയോഗത്തില്ം ദുഃഖവുമുള്ളവ൯. അവന് ഏപ്പെടിട്ടുള്ള കമ്മത്തിനെറ 

സിഭ്ധ്യസിഭധിയിലും ഹഷശോകങ്ങം ഉ ണ്രാവാം. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന കത്താ 

രാജസനെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

൨൮. അജുക്തഃ പ്രാകൃതഃ സ്ൃബ്ലുഃ ८०७०० നൈഷ് കൃതികോലസഃ 

വിഷാദി ദീഘസൂത്രീ ച കത്താ താമസ ൭. പ്യതേ. 

© „न 2; ൩ 2 ഡാ ॥ 2 1} 2 © =^ 1] 

അയുക്തഃടമനസ്സമാധാനമില്ലാത്തവനും (അസ്ഥിരചിത്തനും)ം പ്രാകൃതഃടവിവേക 

ര് 4 1) നി # റി റി 

ശൂന്യനും (കായ്യാകായ്യജ്ഞാനവിഹീനനും), സ്തൃബ്ലു5-വണക്കമില്പാത്തവനും (മഹത്തുക്കളില് 

വിനയമില്ലാത്തവനും), ശഠഃടസ്വശക്തിയെ അന്യ്യനില്നിന്നു മറയ്യുന്നവനും (സവ്വവഞ്ച 

കനും), നൈഷ് കൃതികഃട അന്യനെ അപമാനിക്കുന്നവനും, അലസഃടമടിയനും (ഉത്സാഹ 

മില്പാത്തവനും), വിഷാദീി-ശോകശിീലനും (ക്രീഷ്ടചിത്തനും), ദീഷസ്ൃൃത്രീ ചഇന്നോ നാ 

ളെയോ ചെയ്യേണ്ടതിനെ ഒരു മാസംകൊണ്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനുമായ, കത്താടകത്താ 

വ്, താമസഃ--താമസനെന്ന്', ഉച്ചയതേടപറയപ്പെടന്നു. 

2 5) 2 ^) 
९) 2 

മനസ്സുമാധാനമില്പാത്തവനും ०१6०1506} 02० ८३२) & 61104390} 92०) 
4 9) ) 5) 

5) 

നും സ്വശക്തിയെ @209) 078 കാണിക്കാതിരിക്കുന്നപനും അന്യനെ അപമാന 

४ र) ¶ ५) || 

ക്കുന്നപനും മടിയനും ശോകശിലനും ദീഘസ്മത്രിയുമായ കത്താ താമസനെന്നു 
^ ന്നു ॥ 

പറയഖപ്പഴ 2 

(ശം_ഭാ) അയുക്തഃ_അസമാഹിത൯. പ്രാകൃതഃ-.അത്യന്തം അസം 

> 5 छ ८ ൽ 
സ് കൃതമായ ബൃദ്ധിയോടുകൂടിയവ൯, ബാലനെപ്പ്യോലെഴുള്ളപന്൯. സ്ത്ണ്റ്ട 

१ ध )) >) 1 

ആക്ടം നമസ്ാരംചെയ്യാതെ വടിപോലെയിരിക്കുന്നപ൯. ശഠഃമായാവി__ 

സ്വശക്തീയെ മറയ്ക്കുന്നവ൯. നൈഷ്കൃതികഃ-അന്യനെറ ഉ.പജിപനമാഗ്ഗ 

ത്തെ മടക്കുന്നപ൯. അലസഃകത്തവ്യങ്ങളായ കമ്മങ്ങളില്കൂടി പ്രവൃത്തി എ 

1) ४ 2 3) ट 2 9) 2 € 2) 
म) യ 

ടക്കാത്തപ൯. വിഷാദി-എപ്പോഴും കുണ്ണിതസ്വഭാപത്തോടുകൂടിയവന്. ദിഘ 
$ ह| 1 > 

സൂത്രീ ചം-(അവശ്യം) ചെയ്യേണ്ട ०९ 9०98 ദിഘകാലം നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നപനും 
റ | 

എപ്പോഴും മന്ദതയോടുകൂടിയപനുമായവ൯__ഇന്നോ നാളെയോ ചെയ്മേണ്ടതി 
१) >) 

നെ ഒരു മാസം. കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുനനാപ൯. ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന ക 

ത്താ താമസനെന്നു പവയപ്പെടുന്നു. 



൦൩4 
൭൫൩൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ശ്രീ) കത്താവിന്െറ ത്രിവിധഭേഭത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടെതന്നെ ജ്ഞാതാവിനേറയും ത്രെ 

വിധ്യം പറയപ്പെട്ടു. കമ്മത്തിന്െറ ത്രൈവിധ്യയംകൊണ്ടു ജേഞേയത്തിനേറയും ത്രൈവിധ്യം പറയ 

പ്പെട്ട വെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ഇനി (്രറയുവാന് പോകുന്ന) ബുദ്ധിയുടെ ത്രൈ. 

വിധ്യംകൊണ്ടു കരണത്തിനേറയും ത്രൈവിധ്യം പറയപ്പെട്ട വെന്നും അറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

(ആ) ജ്ഞാനാടികളുടെ പ്രത്യേകം ത്രിപ്രകാരമുള്ള ഭേദത്തെ പറഞ്ഞിട്ട' ഇനി വൃത്തിമത്താ 

യിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടേയും. തദ് വൃത്തിയായി രിക്കുന്ന ധൃതി എന്നതിനന്േറയും ത്രൈവിധ്യത്തെ സൂചി 

പ്പിക്കുന്നു__ 

൨൯. ബുദ്ധേഭേദം ധയതേശ്ചൈവ ഗുണത്സ്ര്രിപിധം (टना 

പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്കത്വേന ധനഞ്ജയ. 

ഹേ ധനഞങ്ജയംദിഗ്വിജയത്തില് ധനത്തെ ജയിച്ച അല്ലയോ അജ്ജുന, ബു. 

്ധേഃടബുദ്ധിയുടേയും, ഡ്ൃതേഃ ച ഏവാധ്ൃതിയുടേയും, ഗുണതടടസത്ത്വാദിഗുണഭേടേനയു 

88, ത്രിവിധം ഭേദംടത്രിവിധഭേദത്തെ (പററി), അശേഷേണടപൃണ്ണമായും, പൂഥക്തേ വനം 

പ്രത്യ്യേകമായും, (മയാ) പ്രോച്ച്യമാനം-ഞാനിനി പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നതിനെ, ശൃണുട 

११०१०. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ബുൃദ്ധിഷുടേയും ഡ്ൃതിഷുടേയും സത്ത്വാദിഗുണഭേ 

ദേനയുള്ള ത്രിചിധഭാവത്തെപ്പററി ഞാ൯ ० २९२०००२० പ്രത്യേകമായും പറയു 

വാന് ഭാവിക്കുന്നതിനൊെ കേട്ടാലും. 

(ശം_ഭാ) ഈ ശ്രോകത്തിനെറ പൂവ്യാഭ്ധം ഇനി ഉപദേശിക്കുവാന് 

പോകുനാ സംഗതിയുടെ സൂത്രരൂപമായ (സംക്ഷേപമായ) ഒരു ഉപന്യാസമാ 

കുന്നു. പൃഥക്കത്വേനം-വിവേകിച്ചു്. ധനഞ്ജയ__ദിഗ്വിജയത്തില് അജ്ജുന൯ 

മാനുഷമായും ഭദൈവികമായുമുള്ള ധനത്തെ ജയിച്ചു. അതിനാല് അജ്ജുനന്നു. 

ധനഞ്ജയന് എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചു. 

(ശ്രി) ബുദ്ധിയുടെ ത്രൈവിധ്യം പറയുന്നു__ 

൩൦. പ്രവൃത്തിം ച നിപ്ൃത്തിം ച കായ്യാകായ്യയേ ഭയാഭയേ 

ബന്ധം മോക്ഷം ച യാ വേത്തി ബുദ്ധിഃ സാ പാത്ഥ സാത്ത്വികീ. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുനം പ്രവൃത്തിം ചടധമ്മത്തില് പ്രവൃത്തിയേയും, നി 

വൃത്തിം ചടഅധമ്മത്തില്ഡസിന്നു നില്ൃത്തിയേയും, കായ്യാകായ്യേടഇന്നിന്ന ദേശകാലങ്ങ 

ളില് ഇന്നിന്നതു. ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നിന്നതു ചെയ്തുകൂടാത്തത്' എന്നതിനേയും, ഭായാഭയേടകാ 

യ്ലാകായ്യുങ്ങാംനിമിത്തമണ്ടാകുന്ന അത്ഥാനത്ഥങ്ങളേയും, ബന്ധം-ബന്ധമിന്നപ്രകാരമാ 

ണ്” എന്നതിനേയും, മോക്ഷം ചടമോക്ഷമിന്നവിധമാണ് എന്നതിനേയും, യാ ബുഭ്ധ। 

യാതൊരന്തഃകരണം, വേത്തിട അറിയുന്നുവോ, സാ സാത്ത്വികീംംആ ബുദ്ധി സാത്ത്വിക 

മാകുന്നു. ` 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ധമ്മത്തില് പ്രപൃത്തിയേയും, അധമ്മത്തില്നി 

ന്നുള്ള നിപ്പത്തിയേയും., കായ്യാകായ്യുങ്ങളേയും, ഭയാഭയങ്ങളേഷും, ബന്ധത്തേ 

യും. മോക്ഷത്തേയും യാതൊരു ബുദ്ധി അറിയുന്നുവോ അതു സാത്ത്വികമാകുന്നു. 

(ശം ഭാ) പ്രവൃത്തി. (പ്രവത്തനം) ബന്ധഹേതുവായ കമ്മമാഗ്ഗം. നിവൃ 

ത്തിടമോക്ഷഹേതുവായ സന്പ്യാസമാഗ്ഗും. പ്രവൃത്തിനിപ്പത്തികഠം ബന്ധമോ 



ऽ ०७ 
=+ -9 അധ്യയായം ൫൩൭ 

ശ്ദാങ്ങറാക്കു 0100009 019 89} 6082 ९००९८९१ അവയ്ക്കു കമ്മസന്മയാസമാഗ്ഗുങ്ങറഥം എന്ന 

ത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കായ്യാകായ്യേ-.വിഹിതമായോ പ്രത,ഷിദ്ധമായോ ഉ 

കള ദൂഷ്ടാദദഷ്ടഫലങ്ങളോടുകൂടിയ കമ്മങ്ങളെ ദേശകാലാഭിയെ അപേക്ഷിച്ചു 

ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനേയും ചെയ്യേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള തിനേയും. ഭയാഭേ__ 

യാതൊന്നില്ഗനിന്നു ഭയമുണ്ടാകുന്നുപചോ അതു ഭയം. അതിനെറ വിപരിതം അ 
ഭയം__ദൂഷ്ടാദൃഷ്ടവിഷയങ്ങളായ ഭയാഭയംദ്ദജുടെ കാരണങ്ങളേയും എന്നത്ഥം. 

ബന്ധം-ബന്ധത്തേഴും തല്കാരണത്തേയും. മോക്ഷം-മോക്ഷത്തേയും തല് 

കാരണത്തേയും. യാ ബുദ്ധിഃ വേത്തിടയാതൊരു ബുദ്ധി അറിയുന്നുവോ. സാ 

പാത്ഥ, സാത്ത്വികിം-അത്', ഹേ പാത്ഥം സാത്ത്വികമാകുന്നു. ജ്ഞാനം ബു 

ഭ്ധിയുടെ പ്ൃത്തിയാകുന്നു. ബുദ്ധി വൃത്തിമത്താകുന്നു. ധൃതിയും ബുദ്ധിയുടെ പ്ൃ 
ത്തീവിശേഷമാകുന്നു. 

[ശ_സ]] പ്രവൃത്തിം-ശ്രുതിസ് മൃുതികളാല് വിഹിതമായ ധമ്മത്തേയുംു നിവൃത്തിം ചം-അവ 

യാല് നിഷിദ്ധമായ അധമ്മത്തേയും; കായ്യാകായ്യേ__കായ്യ്ം--ദേശകാലത്തിന്നനുകൂലമായി ചെയ്യുപ്പെ 

ടേണ്ടത്  അകായ്യ്ും-തല്പ്രാതികൂലൃത്തിങ്കല് ത്ൃയക്തവ്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങിനെയുള്ള കായ്യാകായ്യുങ്ങ 

ളേയും ഭയാഭമേ__ഭയം-ഭയകാരണമായി രിക്കുന്ന അനത്ഥം അഭയം-ഭയാഭാവകാരണമായിരിക്കു 

ന്ന അനത്ഥാഭാവംഃ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഭയാഭയങ്ങളേയും; ബന്ധം-ബന്ധഹേതുവിനേയും; മോ 

ക്ഷം ചംമോക്ഷഹേതുവിനേയും; യാ ബുദ്ധിദട(ബുഭ്ധിക്കു ജ്ഞാനകത്തൃത്വം അസംഭവമാകയാല് കര 

ണാത്ഥമാകുന്നു) പദാത്ഥതത്ത്വനിശ്ചയത്തെ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു ബുദ്ധികൊണ്ട്; വേത്തിടഒരുവഖന് ധ 

മ്മാധമ്മാദിയെ ആരറിയുന്നു വോ; സാ (ബുദ്ധിഃ) സാത്ത്വികിം-ആ ബുദ്ധി സാത്ത്വികമാകുന്നു. അല്ലെ 

കില് “ബന്ധം മോക്ഷം ച എന്ന ഘട്ടത്തില് ബന്ധമോക്ഷങ്ങഥംതന്നെയാണ് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടു 

ന്നത്". അധിനാല് പ്രവൃത്ത്യാദിപദങ്ങഥം തദ്വിശേഷണമായിട്ടന്വയിക്കേണ്ടതാകുന്നു__പ്രവൃത്തിം_ പ്ര 

വൃത്തിടസത്ത്വശുദ്ധിക്കു കാരണഭൂതമായ കമ്മമാഗ്ശും. യാതൊന്നിങ്കല് പ്രവത്തിക്കുന്നവന് ശൂദ്ധാത്മാ 
വായിട്ടു മോക്ഷത്തിന്നു യോഗ്യനായി ഭപിക്കുന്നുവോ ആ പ്രവൃത്ത്വയേയും; നിവൃത്തിം ചംനിഷ്ണമ്മത്വ 

മാഗ്ഗമായ സന്യാസം. യറതൊന്നിങ്കല് പ്രവൃത്തനായവന് സംസാരബന്ധത്ത ല്നിന്നു മുക്തനായി ഭ 

വിക്കുന്നുവോ ആ നിവൃത്തിയേയും; കായ്യാകായ്യേ__കായ്യും--ആരുരു ॐव 0119 00 കമ്മവിഷയത്തില് അ 
५) (9 4] പി (= 2 1) ठ 0, 9 ൬ {) ( താതു കാലത്തില് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്  അകായ്യും-ആത്രഡനാല് തൃക്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്'; അങ്ങിനെയിരി 

ക്കുന്ന കായ്യുറകായ്യുങ്ങഥം രണ്ടിനേയും; ഭയാഭയേടയാതൊന്നിങ്കല് നിന്നു ഭയമുണ്ടാകുന്നുവോ അതു ഭയം 

__ സംസാരകാരണമായ അജ്ഞാനം; യാതൊന്നിങ്കല്നിന്നു ഭയാഭാവം സിദ്ധിക്കന്നുവേ അമ് അഭ 

യം മോക്ഷ കറരണമായ ജ്ഞാനച; അങ്ങിനെയി രിക്കുന്ന ഭയാഭയങ്ങറം രണ്ടിനേയും; ബന്ധം_അ 
ധ്യാസലക്ഷണമായ അജ്ഞാനകായ്ക്ുത്തേയും; മോക്ഷം ഭരധ്യാസംഭാവലക്ഷണമായ ജ്ഞാനകാഷ്കുത്തേ 

യും യാ ബുദ്ധിഃയാതൊരു ബുഭ്ധികകാണ്ട'; വേത്തി__ശുഭ്ധാത്മവിചക്ഷണനായവന് ഇവജെല്ലാ 

ററിനേയും പാലും വെള്ളവുമെന്നപോലെ വിഭജിച്ച് അറിയുന്നു വോ__“ഈ സാധനം അജ്ഞന് 

താകുന്നു, ഈ സാധനം തല്ജ്ഞന്േറ.മാകുന്നു; ഇത' ആരുരു ക്ഷുവിന്നു ചെയ്യയേണ്ടതാകുന്നു; ഇ. 

ആത്ര,ഡന്നു തൃക്തവ്വയ മായിട്ടുള്ള മാകുന്നു; ഇത് അജ്ഞാനം, ഇതു ജ്ഞാനം, ഇതു ബന്ധം, ഇതു മോ 

ക്ഷം? ഇങ്ങിനെ അതാര് അധികാരിക്കനു രൂപമായി ട്ടുള്ള സാധ്യസാധനഭേദത്തേയും ബന്ധത്തേയും 

മോക്ഷത്തേയും യാതൊന്നു കൊണ്ടാണ്' ഒരുവന് നല്ലവണ്ണമറിയുന്നത് ; സാ ബുദ്ധിഃ സാത്ത്വികികആ 

62181} സാത്ത്വികമാകുന്നു. = 62192 २८253 & 16961 സുകൃത പരിപാകംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള തുദ്ധസത്ത്വ 
കായ്യയത്വംഹേതുവായിട്ട സാത്ത്വികമെന്നു ബുധന്മാരാല് പറയപ്പെടുന്നു വെന്നത്ഥം. ഇതുകൊണ്ട്, 

സാത്ത്വികമായ ബുദ്ധിയെ മുമുക്ഷ,വായവന് പ്രയത്തേന സമ്പാദിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പി 
ക്കപ്പെടുന്നു. 

& (ആ) ഏതു വാകൃത്തില് ബന്ധമോക്ഷങ്ങഠം പറയപ്പെടുന്നവോ ആ വാകൃത്തില്തന്നെ 
ഥ് റി {] | 

പ്രവൃത്തിനിവൃത്തികളും പറയപ്പെടുന്നു വെന്നത്ഥം. 



ട്) 
൫൩൮ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ശ്രീ) രാജസിയായ ബുദ്ധിയെ പറയുന്നു__ 

൩.൧. യയാ ധമ്മമധമ്മം ച കായയും ചാകായ്യമേവ ച 

അയഥഥാവല് പ്രജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാത്ഥ രാജസി. 
ഹേ പാത്ഥം-അപ്പയോ അജജ്ുന, യയാ-യാതൊരു ബുദ്ധികൊണ്ട്”, ധമ്മം-ധമ്മ 

ത്തേയും, അധമ്മം ച-അധമ്മത്തേയും, കായ്യും ചടചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതിനേയും, അകായ്യും 

വ ചടചെയ്യപ്പെടേണ്ടാത്തതിനേയും, അയഥാവല്-യഥാത്ഥമല്പാതെ (സന്ദേഹാസ്സറട 

ത്വേന), പ്രജാനാതി-അറിയുന്നുവോ, സാ ബുദ്ധിഃ -ആ ബുദ്ധി, രാജസീടരാജസമാകുന്നു. 

അല്പയോ അളജ്ജുന, യാതൊരു ബുദ്ധികൊണ്ടു ധമ്മത്തേഴുമധമ്മത്തേ 

യും. കായ്യുത്തേയും അകായ്യത്തേഷും, അയഥാത്ഥമായി അറിയുന്നുവോ ആ ബു 

ദ്ധി രാജസമാക്ുന്നു. റ 

(ശം ഭാ) ധമ്മം-ശാസ്രരത്താല് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളത്. അധമ്മം-ശാ 
സ്രൂത്താല് പ്രതിഷിദ്ധമായത്ി. കായ്യും ച അകായ്ും ഏവ ചംമുന്വിവരിക്ക 

ം 9) പെട്ടിട്ടുള്ള ००९०९००८ ण२©०. അയഥാവല്.-എല്ലാ. പ്രമാണങ്ങളാലും നിണ്ണുയ 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപ്രകാരമല്ലാതെ. ശേഷം സ്തുഷ്ടം. 

(ശ്രി) താമസിയായ ബുദ്ധിയെ പറയുന്നു__ 

൩൨൨. അധമ്മം ധമ്മമിതി യാ മന്യതേ തമസാവ്ൃതാ 

സവ്യാത്ഥാന്വിപരിതാംശ്ച ബുദ്ധിഃ സാ പാത്ഥ താമസി. 

ഹേ പാത്ഥ--അല്പയോ അജ്ജുന, യാ-യാതൊരു ബുദ്ധി, തമസ്്ടഅജ്ഞാനത്തി 

നാത്, ആവ്വതാടമൂടപ്പെട്ട', അധമ്മം-അധമ്മത്തെ, ധമ്മം ഇതിടധമ്മമെന്നും, സവ്വാത്ഥാന്:-: 

സകലവസ്തക്കളേയും, വിപരീതാന് ചടവിപരീതമായും, @ 02] 65 = അറിയുന്നുവോ, സാ ബു 

ദ്ധിഃ--ആ ബുദ്ധി, താമസീ-താമസമാകുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യാതൊരു ബുഭ്ധി അജ്ഞാനത്തിനാല് മൂടപ്പെ 

ട്ട് അധമ്മത്തെ ധമ്മമായ്യം. സകലവസ്തക്കളേയും വിപരിതമായും, അറിയുന്നു 

പോ ആ ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ന 

(ശം_ഭാ) അധമ്മം൭പ്രതിഷിദ്ധമായിട്ടള്ളത്. ധമ്മംവിഹിതമായി 

598. . തമസാ ആവൃതാ-അവിവേകത്താല് ചുററപ്പെട്ടിട്ട്'. യാ സ്വ്വാ 

ത്ഥാന് വിപരിതാന് മന്യതേ-യാതൊരു ബുദ്ധി സകലജേഞയപദാത്ഥങ്ങളേ 

९४० വിപരിതമായിട്ടുതന്നെ അറിഷുന്നുപോ. ശേഷം സ്സൃഷ്ടം. 

(ആ) ഇനി ധൃതിയുടെ ത്രൈവിധ്യത്തെ പറയേണമെന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആദ്യംതന്നെ 

സാത്ത്വികമായ ധൃതിയെ പറയുന്നു__ 

൩൩. ©} യയാ ധാരയതേ മ നുഃപ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയാഃ | 

യോദഗനാല്യഭീചാരിണ്യാ ഡ്ൃതിഃ സാ പാത്ഥ സാത്ത്വികി. 
ഹേ ०1300 = അല്ലയോ അജ്ജുന, യോഗേന ചിത്തൈകാഗ്രയംനിമിത്തം, അവ്യ 

ഭിചാരിണ്ടദയാ-അന്യവിഷയത്തെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന, യയാ യ്ൃത്യാ-യാതൊരു ധൈധയ്യം 

കൊണ്ട' (ധാരണാത്മികയായ ധീപ്പത്തികൊണ്ട'), മനഃപ്രാണേന്ദിയക്രിയാഃടമനസ്സറ് പ്രാണ. 

ഞ്ങഠം ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം ഇവയുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ, ധാരയതേടരടക്കുന്നുവോ, സാ दप) $= छठे 
+ 1] ~} റ 1] റ 

ധൈധയ്യം, സാത്ത്വികിടസാത്ത്വികമാകുന്നു. 



ऽ >£ 
൧൮0൦ അധ്യ്യായം ൫൩൯ 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ചിത്തൈകാഗ്രയംനിമിത്തം അന്മ്യവിഷയത്തെ 
9) १] | )] ലി 

ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന യാതൊരു ധൈയുത്തിനാല് മനസ്സ് പ്രാണങ്ങറം ഇന്ദ്രിയ 

230 ഇവയുടെ പ്യാപാരങ്ങളെ അടക്കുന്നുപോ ആ ധൈധയ്യും സാത്ത്വികമാ 

കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യോഗേന.സമാധികൊണ്ട്. അവ്ൃയഭിചാരിണ്യയാ--നിത്യസമാ 

ധിയാല് അനുഗതമായിരിക്കുന്ന എന്നത്ഥം- യയാ ധൃത്യാ-യാതൊരു ധൈ 

യയൂത്തിനാല് (യാതൊന്നു കൊണ്ടു ധരിക്കപ്പെടുന്നുപോ അതു ധ്ൃതി__യത്തപി 
ണ 4) | 0 9 0 4) 

ശേഷം). മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയാഃ-മനസ്സ്റ് പ്രാണങ്ങാം ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം ഇവയു 

ടെ ചേഷ്ടകളെ. ധാരയതേംശാസ്രുപിരോധമായ മാഗ്ലത്തില് ചാടാതെ പി 
<) १) र ^ ടിച്ചടക്കുന്നവോ. ധ്ൃതിയാല് (ബുദ്ധിയുടെ ധൈയ്യത്താല്) അടക്കപ്പെട്ടാല് 

(©) ट १ റ (റ (റ 2 (हीत) 2 2 മാത്രമേ മനുഃപ്രാണേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ ചേഷ്ടകഠം ശാസ്ര്രത്തിന്നു വിരോധമായ മ 
॥ | -" ലി റൂ ഗ്രുവിഷയമായി ഭപിക്കാതിരിക്കുകയുള്ള. , എപ൯ അപ്യഭിചാരമായ ധ്ൃതികൊ 

> ണ്ടു മനുഃപ്രാണേന്ര്രിയക്രിയകളെ അടക്കുന്നുവോ അവ൯ യോഗംകൊണ്ടാണ് 

അവയെ അടക്കുന്നത്” എന്നത്ഥം:. ഇപ്രകാരമള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ധ്യ 
)} १ തി. ഹേ പാത്ഥ, സാത്ത്വികമാകുന്നു. 

[്ശ_സ] മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയാഃടമനസ്സിനേറയും പ്രാണങ്ങളുടേയും ചക്ഷ്രരാദിന്ദ്രിയങ്ങളു 

ടേയും ചേഷ്കകളെട്ട യോഗേന ബ്രദ്മത്തിങ്കല് ചിത്തൈകാഗ്രയലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സമാധികൊണ്ട'; 

അവ്വൃഭിചാരിണ്യാ--അവിനാഭൂതമായടു യയാ ധൃത്യഠടധാരണാത്മികയായ യാതൊരു ധീവൃത്തികൊണ്ട്'; 

८०९५० & @) = അടക്കുന്നു വോ-__ബ്രഹ്മത്തിങംല് ചിത്തൈകാഗ്ര്യം ഉറച്ചാല് മനഃപ്രാണേന്ദ്രിഷക്രിയകറം 

താനേ സ്ഥിരമായി ഭവിക്കുന്നു. അതോടുകൂടിത്തന്നെ ഏകാഗ്രതയും ധാരണാശക്തിയുടെ യോഗ.വ്ൃയഭി 

ചാരിത്വവും മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയാധാരകത്വവും സിഭ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട്” അപ്രകാരമുള്ള 

९००) സാത്വികമാകുന്നുവെന്ന് __ശുഭ്ധസത്തവഗുണസംഭൂതത്വംഹേതുവായിട്ട് സാത്ത്വികമാകുന്നുവെ 

ന്ന്__മുനികളാല് പറയപ്പെടുന്നു. പുണ്യകമ്മപരിപാകംകൊണ്ടാണ് സത്ത്വശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്ന.്. 

തുദ്ധസത്ത്വനായ പുരുഷന്െറ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും ധൃതിയും മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയവൃത്തികളും സാത്ത്വി 

കംതന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു. ബാഹ്ൃവിഷയങ്ങളെ അവലംബിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്താനാദികള 

ടെ സാത്ത്വികത്വം. അ:യിനാല് മുമുക്ഷ,വായവന് സത്ത്വശുദ്ധിയെത്തന്നെയാണ് = 00021281 6८6) 

ണ്ടത് എന്നു സിദ്ധമാകന്നു. 

(ശ്രി) രാജസ്സിയായ ഡതിയെ പറയുന്നു__ 

൩൪. യയാ തു ധമ്മകാമാത്ഥാ൯ ധ്രൃത്യാ ധാരയതേജ്ജുന 

പ്രസംഗ ഫലാകാംക്ഷി ഡ്ൃൃതിഃ സാ പാത്ഥ രാജസി. 

ഹേ അജ്ജുന--അല്പയോ അജ്ജുന, യയാ ഡ്ൃത്യാ തു-എന്നാല് യാതൊരു ധ്ൃതി 

കൊണ്ട, ധമ്മകാമാത്ഥാന്-:ധമ്മാത്ഥകാമങ്ങളെ, ധാരയതേടപ്രാധാന്വ്യേന ധരിക്കുന്നുവോ 

(ഉപേക്ഷിക്കുന്നിപ്പയോ), പ്രസംഗേനം:ധമ്മാദികളിലുള്ള സക്തികൊണ്ട്” (ധമ്മാടികളടെ 

സമ്പാദനകാലത്തില്), ഫലാകാംക്ഷ। (ച ഭവത)ടതതഫലത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നവനായി ഭ 

& (ആ) ബ്രഹ്മത്തില് ചിത്തൈകാഗ്ര്യത്തോടു (സമാധിയോടു) കൂടിയിരിക്കുന്ന അവിനാഭൂത 
;) | റി 

മായ ധൃതികൊണ്ടുമാത്രമേ ഒരുവന്നു മനഃപ്രണേന്ദ്രിയക്രിയകളെ അടക്കുവാന് കഴികയുള്ള. ധൃതി 
;] $) 

സമാധ്യനുഗതമായി രിക്കുന്നില്ല എങ്കില് കേവലം ധൃതികൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവന്ന് അവയെ അടക്കു. 

വാന് സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നു താല്പയ്യും. 



57१ 
൫൪0 ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

വിക്കുന്നുവോ, സാ ധൃതിഃ-ആ ധൃതി, ഹേ പാത്ഥ-അല്ലയോ അജജുന, രാജസീടരാജസമാ 
കുന്നു. 

അല്ലയോ അജ്ജുന, യാതൊരു ധൃതികൊണ്ട്? (ഒരുവന്) ധമ്മാത്ഥകാമ 
ങ്ങളെ ഉ പേക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ, അവയിലുള്ള ആസക്തികൊണ്ട് (അവയുടെ സ 

മ്പാടനത്തില്) തല്ഫലത്തെ കാംക്ഷിക്കുനനപനാഷും ഭപിക്കുന്നുവോ. ആ ധ്ൃതിം 

ഹേ പാത്ഥ. രാജസമാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) യാതൊരു ധൃതികൊണ്ടാണ് (ഒരുവ൯) ധമ്മാത്ഥകാമങ്ങളെ. 

ധരിക്കുന്നത്” __അപ നിത്യം സമ്പാദിക്കപ്പെടേണ്ടപയാണെന്നു മനസ്സ്ിലുറ 

പ്പിക്കുന്നത്, യാതൊരു ധൃതികൊണ്ടാണ്' ധമ്മാദികളില് ഓരോന്നിനെറ ധാര 

ണപ്ര സംഗം വരുമ്പോം അവന് അതാതിന്െറ ഫലത്തെ ഇച്ചുിക്കുകയും ചെ 

യൂന്നത് , ആ ധ്യതി, ഹേ പാത്ഥ, രാജസമാകുന്നു. 
(ശ്രി) താമസിയായ ധൃതിയെ പറയുന്നു__ 

൩൭൫. യയാ സ്വപ്പം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച 

ന വിമുഞ്ചതി മൂമ്മേധാ ധൃതിഃ സാ താമസി മതാഭ. 
ടുമ്മേധാഃ-ടുഷ്ടമായ (അവിവേകബഹുളമായ) ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ പുരുഷന്, യയാ 

(ഡൃത്യാ)യാതൊരു ധൃതികൊണ്ട്', സ്വപ്പം-നിദരയേയും, ഭയംടഭയത്തേയും, ശോകടടവ്വയുസ 

നത്തേയും, വിഷാദംടവ്യാകുലതയേയും, മദം ഏവ ചടമദത്തേയും, ന വിമുഞ്ചതിടവിടുന്നി 

ല്യയോ, സാ ധ്ൃതിഃ-ആ ധൃതി, താമസീ മതാടതാമസമാണെന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ദുഷ്ടബൃദ്ധിയായവന്൯ യാതൊരു ധ്ൃതികൊണ്ടു നിദ്രയേയൂം ഭയത്തേയും 

പ്യസനത്തേയും വ്യാകുലതയേയും മദത്തേയും: ഉ.പേക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ ആ ധ്ൃതി 

താമസമെന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) സ്വപ്പും- നിദ്ര. ഭയംത്രാസം. ശോകം-(പ്രിയവിയോഗംനി 

മിത്തമുള്ള സന്താപം. വിഷാദം അവസാദം__വിഷണ്ണുത (-ഇന്ര്രിയങ്ങഥം 

८38 88 ക്ഷിണം). മദം_വിഷയസേവ (സവടുമ്മാഗ്ഗപ്രവൃത്തികളും ഫഎന്നത്ഥം!. & 

മ്മേധാഃ-കുത്സിതബുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന പുരുഷ൯. യയാ ന വിമുഞ്ചതിയാ 

തൊരു ധൃതികൊണ്ട' ഏതൊരു കത്സിതബുദ്ധിയായിരക്കുന്ന പുരുഷ൯ സ്വ 

९1० മുതല് മദംവരെയുക്ള സവവും തനിക്കു നിത്യം കുത്തവ്യമാണ് 0 (]) 1121625} 

നെ അവയില് ബഹുമതിയോടുകൂടി! അവയെ ചെയ്തുംകൊണ്ടു പിടുന്നില്പയോ 

(അവയെ വിടാതെ ധരി ച്യുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കു ന്ന വാ). സാ ധൃതിഃ താമ 

സി മതാം--അപനെറ ആ ए) താമസമാകുന്നു വെനാഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
ക്രിയാകാരകങ്ങളുടെ ഗുണഭേദേനയുള്ള ത്രിവിധഭേദത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി കമ്മഫലമായി 

രിക്കുന്ന സുഖത്തിനെറ ത്രിവിധഭേദത്തെ പറയുന്നു__ 

൩൬. സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതഷഭ 

അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖന്തം ച നിഗച്ഛൂതി. 
ഹേ ഭരതഷീഭ--അല്പയോ ഭരതകലശ്രേഷ്ഠം ത്രിവിധം സുഖം തുടമൂന്നു വിധമായ 

സുഖത്തെ, ഇദാനീം ഇപ്പ്യോഠം, മേ-എന്നില്നിന്ന്', ശുണുടകേട്ടാലും. യത്ര-യാതൊരു സുഖ 

# ^) छः}& സാ പാത്ഥ താമസീ? എന്നു പാഠാന്തരം. 



3 തം 
൧൮൧൦ അധ്യായം ൫൪൧ 

ത്തില്, അഭ്യാസാല്ഷടഅതിപരിചയംകൊണ്ട്, രമതേടരതിയെ പ്രാപിക്കുകയും, &86)19 
ന്തംടടുഃഖാവസാനത്തെ, നിഗച്ഛതി ചടനിശ്ചയമായി പ്രാപിക്കുകയം പെയ്യുന്നു. 

) 4 അപ്പയോ ഭരതകുലമശ്രേഷ്ഠടം, മൂന്നു വിധമായ സുഖത്തെ ഇപ്പോഠം എ 
ന്നിരനിന്നു കേട്ടാലും. യാതൊരു സുഖത്തില് ഒരുവ൯ അഭ്യാസംകൊണ്ടു (മാ 
ത്രം) സന്തോഷത്തെ പ്രാപിക്കുകയും. ദുഃഖാവസാനത്തെ നിശ്ചയമായി പ്രാപി 
കയും, ചെയ്യുന്നു. (ആ സുഖം സാത്ത്വികമാകുന്നു എന്നിങ്ങിനെ ഉത്തരാ 

१ റി 
। 21) ഇനിയത്തെ ്ല്ലോകത്തോടന്വയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.. 

റൂ റ] (८००-69) ശൃണു.മനസ്സിരുത്തി കേട്ടാലും. മേ..എനെറ വാക്കില്ന് 
ന്ന്. അഭ്യാസാല്.പരിചയംകൊണ്ട്, ആവത്തിക്ല്കൊണ്ട്. രമതേവരതിയെ 
പ്രാപിക്കുന്നു. യത്ര_യാതൊരു സുഖാനുഭവത്തില്. ദുഃഖാന്തം-ദുഖാവസാന 
ത്തെ, ടുഃഖോപശമത്തെ. നിഗച്ഛുതി--നിശ്ചയമായി പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ആ) സ്വീകരിക്കേണ്ടവയായും ഉ പേക്ഷിക്കേണ്ടവയായുമുള്ളവയുടെ ഭേദത്തെ കാണിക്കുന്ന 
തിന്നാണ് സുഖത്തിന്െറ ത്രൈവിധ 21० പറയപ്പെടുന്നത്. 

൩൭. യത്തദഗ്രേ വിഷമിപ പരിണാമേമുതോപമം 
തല് സുഖം സാത്ത്വികം പ്രോക്തമാത്മബുഭ്ധിപ്രസാഭജം. 

യല് തല്ടയാതൊരു സുഖം, അഗ്രേ വിഷം ഇവടആദ്യ്യം, മനഃസംയമാധീനത്വം 
ഹേതുവായിട്ട് ദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നപോലേയും, പരിണാമേടഅവസാനത്തില്, അമുതോ 
പമം-അമൃതംപോലേയുമിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മബുദ്ധിപ്രസാദജം-ആത്മവിഷയമായ ബുദ്ധി 
യുടെ (രജസ്തമോമലത്യ്യാഗംകൊണ്ട്) സ്വച്ഛമായ സ്ഥിതിയില്നിന്നുണ്ടാകുന്നം തത് സുഖം 
= छठे സുഖം, സാത്ത്വികംടസാത്ത്വികമായതെന്ന്, പ്രോക്തം-പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യാതൊരു സുഖം ആദ്യത്തില് വിഷംപോലേയും അവസാനത്തില് അ 
മൃുതംപോലേയുമിരിക്കുന്നുപോ. ആത്മബുദ്ധിപ്രസാദത്താലുണ്ടാകുന്ന ആ സുഖം 
സാത്ത്വികമെന്നു പറയപ്പെ]ട്ടിരിക്കുന്നു. | 

(ശം_ ഭാ) യല് @©४-९०७@9कं സുഖം. അഗ്രേ വിഷം ഇവ.ം-പ്രഥമസ 
ന്നിപാതത്തില് അത് വിഷംപോലെ ദുഃഖാത്മകമായി ഭവിക്കുന്നു __ജ്ഞാനം 
വൈരാഗ്യം ധ്യാനം സമാധി എന്നിപയുടെ ആരംഭത്തില് അത്യന്തായാസം 
പേണ്ടിപരികയാല് ആദ്യം അത് വിഷംപോലെ ദുഃഖാത്മകമായി ഭപിക്കുനുഃ. 
പരിണാമേ- അവസാനത്തില് (ജ്ഞാനാദിപരിപാകാവസ്ഥയില്). അമൂതോപ 
മം..ജ്ഞാനവൈരാഗ്യാദികളുടെ പരിപാകംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സുഖംത 
നൊ അമൂതതുല്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ആത്മബുദ്ധിപ്രസാദജം_മരുവനെറ അന്തഃ 
കരണത്തിമ൯റ നിമ്മലതകൊണ്ട് __വെള്ളംപോലെയുള്ള സ്വച്ഛുതകൊണ്ട് __ 
ഉ.ണ്ടായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കില്, ആത്മവിഷയമായ, ആത്മാലംബനമായ ബുൃദ്ധിഷ്യ 
ടെ പ്രസാഭപ്രകഷംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള. തരു സുഖം-ആ സുഖം. സാത്ത്വികം_ 
സാത്ത്വ,കമെന്ന്. പ്രേ൦ക്തം൭വിദ്വാന്മാരാല് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

നാ ന്തു 

09 # 

ട് ലലല & (ശ്ര) വിഷയസുഖംപോലെ ഉടനെ രതിയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നത്ഥം. 



ടട ളീ 
൫൪൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

(ആ) രാജസസുഖത്തെ (ഉ പേക്ഷിക്കുന്നതിന്നായിക്കൊണ്ട്' ) പറയുന്നു_. 

൩൮. പിഷയേന്ദ്രിയസംയോഗാദ്യത്തദഗ്രേമൃതോപമം 
പരിണാമേ വിഷമിവ തല് സുഖം രാജസം സ് മൃതം. 

വിഷയേന്ദിയസംയോഗാത-വിഷയങ്ങളുടേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും അന്വ്യോന്യസം. 

ബന്ധംകൊണ്ട്, യര്ഃ തതപ്രസിദ്ധമായ യാതൊരു (സ്റ്രീസംസഗ്ലാദി) സുഖം. അഗ്രേ: 

ആദ്യം (അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത്), അമുതോപമം-അമൃതംപോലേയും പരിണാമേടഅവ 

സാനത്തില്, വിഷം ഇവട (ഇഹത്തിലും പരത്തലും ടുഃഖഹേതുവാകയാല്) വിഷംപോലേ 

യുമിരിക്കുന്നുവോം, തല് സുഖം-ആ സുഖം, രാജസംടരാജസമെന്ന് , സ് മുതം-പറയപ്പെട്ടി 

രിക്കുന്നു. 

വിഷയങ്ങളുടേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും അന്വ്യോനയസംബന്ധംകൊണ്ടു 

ണ്ടാകുന്ന യാതൊരു സുഖമാണ് ആദ്യം അമൃതതുല്യമായും അവസാതത്തില്, 

വിഷംപോലേയുമിരിക്കുന്നത” ആ സുഖം രാജസ്മെന്നു പവയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
(ശം_ഭാ) വിഷയേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അന്വ്യോന്യസംബന്ധംകൊണ്ടു യാ. 

തൊരു സുഖമാണുണ്ടാകുന്നത്' അത് ആദ്യം (പ്രഥമക്ഷണത്തില്) അമൂതസമ 

മായും അവസാനത്തില്__.പിഷയസുഖമനുഭവിച്ചുകഴിയുന്ന സമയത്ത് __വി 

ഷംപോലേഴും ആകുന്നു. എന്തെന്നാല് വിഷയസുഖം. ബലം വിയ്യും @3० 19 

പ്രജ്ഞ മേധ ധനം ഉത്സാഹം എന്നിവയുടെ ०0002188 ഹേതുവും അധമ്മംനി 

മിത്തമുണ്ടാകുന്ന നരകപ്രാപ്പിക്കു കാരണവുമാകുന്നു. അതിനാല് അതു വിഷതു 

ല്യമാകുന്നു. അങ്ങിയെയിരിക്കുന്ന സുഖം രാജസമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
(ആ) ബലം-സംഘാതസാമമത്ഥ്യം; വീയ്യും--പരാക്രമകൃതമായ യശസ്സ്; രൂപം-ശരിരസൌ 

०३०; ९१9०० = ७००4 ട്ടുള്ള അത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നുള്ള സാമത്ഥ്യം; മേധാചഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

അത്ഥത്തിന്െറ മറക്കാതേകണ്ടുള്ള ധാരണാശക്തി ധനംം:പത്ര സ്വണ്ണും മുതലായവ; ഉത്സാഹം 
च [| १ 

ഒരു കായ്യുത്തെ കാലതാമസംകൂടാതെ ആരംഭിച്ചു നിവ്ൃഹിക്കുക. ഇവയുടെ നാശത്തിന്നു 6०00019 

കയാല് വൈഷയികമായ സുഖം വിഷതുല്യമായിരിക്കുന്നു വെന്നത്ഥം. 

(ആ!) താമസമായ സുഖത്തെ (ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിത്തന്നെ) പറയുന്നു _ 

൩൨൯. യദഗ്രേ ചാനുബന്ധവേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ 

നിദ്രാലസ്യപ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമ്മദാഹ്ൃതം. 

യല് സുഖംടയാതൊരു സുഖം, അഗ്രേ ചടപ്രഥമക്ഷണത്തിലും (ആദ്ദൃയത്തിങ്കലും)ം 

അനുബന്ധേ ചടഅവസാനത്തിലും (പിന്നീടും), ആത്മനഃടആത്മാവിന്ന്, മോഹനം-മോ: 

ഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും, = 02130610) ९3906 3००0० = 05} ആലസ്യം പ്രമാദം ഇവയില്. 

നിന്നുണ്ടാകുന്നതായുമിരിക്കുന്നുവോ, തല് (സുഖം)ട-ആ സുഖം, താമസംടതാമസമെന്ന്, 9 

ദാഹൃതംടപറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യാതൊരു സുഖം ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ആത്മാവിന്നു 

മോഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും നിദ്രാലസ്ൃപ്രമാദങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതായുമി 

രിക്കുന്നവോ ആ സുഖം താമസമെന്നു പയലപ്പെടുന്നു. , 
(ശം ഭാ) സ്ത്ഷ്ടം. 

[ശ_സ] അഗ്രേ-സ്വോല്പത്തികാലത്തിങ്കല്. അനുബന്ധേടപരിണാമകാലത്തില്, അവ 

സാനത്തില്. ആത്മനഃം-സദസദ്വിവേകഹേതുവായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ, മോഹനംടവിവേകശ 
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ക്തിയെ കുറയ്ക്യന്ന; നിദ്രാലസ്ൃപ്രമാദോത്ഥം_ 0116; ആലസൃയം-ബുദ്ധിയുടെ ജാഡ്യം പ്രമാദംടബു 

്ധിപാരവശ്യംഃ അവയിൽല്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള. ശേഷം സൃഷ്ടം. 

ഈ പ്രകരണമുപസംഹരിപ്പറനായിക്കൊണ്ട്' ഇനിയത്തെ ശ്ര്രോകമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു__ 

@0. ന തദസ്തിീ പ്രഥിപ്യാം വാ ഭിപീ ദേവേഷു 019 ०4098 
സത്ത്വം പ്രകൃതിജൈമ്മുക്തം യദേഭിഃ സ്യ്യാത് ത്രിഭിഗ്ഗണൈം. 

പ്രകൃതിജൈഃടമായയില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള, ഏഭിഃ ത്രിഭിഃ ഗുണൈഃ-ഈ സത്ത്വാ 

ഭി മൂന്നു ഗുണങ്ങളാല്, മുക്തം-മോചിക്കപ്പെട്ട (ഹീനമായി, സത്ത്വം യല്സ്ഥാവരജം 

ഗമരൂപമായ യാതൊരു വസ്ത്രം സ്യാല്ം-ഉ ണ്ടോ, किक, പൃഥിവ്യാം വാടഭൂമിയില് 

നുഷ്യാദികളിലാകട്ടേ, ഭിവിടസ്വഗ്ഗലോകത്തില്, ഭേവേഷു വാടഭേവന്മാരിലാകട്ടേ, പു 

നഃടപിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമാകട്ടേ, ന അസ്തി--ഇല്പ. 

പ്രകൃതീസംഭവങ്ങളായ ഈ സത്ത്വാദി മൂന്നു ഗുണങ്ങളില്നിന്നു മോ 

ചിച്ചുതായിട്ടൊരു വസ്ത്ര ഭൂമിയിലാകട്ടേ, അല്ലെങ്കില് പിന്നെ സ്വഗ്ലത്തില് ദേ 

വന്മാരിലാകട്ടേ, ഒരു ദിക്കിലും ഇല്ല. 

(ശം_ഭാ) പൃഥിപ്യാം- ഭൂമിയില് മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്. സത്ത്വം യല്. 

സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായ യാതൊരു വസ്തു. മുക്തം-പരിത്യക്തം. ശേഷം (००. 

[ശ_സി ത്രിഗുണാത്മകമായാകായ്യുത്വംഹേതുവായിട്ട' സവജഗത്തും ത്രിഗുണാത്മകംതന്നെയാ 

ണ് എന്നത്ഥം. 

(ശം.. ഭാ) ക്രിയാകാരകഫലലക്ഷണമായതും സത്ത്വരജസ്പുമോഗുണാത്മകമായതും അവിദ്യ 

യാല് കല്ലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ സപ്വസംസാരവും__ സവ്യസംസാരം കൊണ്ടുള്ള അനത്ഥവും_ സമൂലം 

വണ്ണിക്കപ്പെട്ടു. ०2.०९१ 1क् ९1०2 (അ. ൧൫. ശ്ശോ. ൧) എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു സംസാ 

രം ഒരു വൃക്ഷര്രൂപമായും കല്പിക്കപ്പെട്ട. ആ സംസാരവൃക്ഷത്തെ അസംഗത്വമാകുന്ന വാളുകൊണ്ടു വെ 

ട്ടിമുറിച്ച്' *തതഃ പദം തല് പരിമാഗ്ലിതവ്യം? (അ. ൧൫. ദ്ര്രോ. ൩) എന്നും പറയപ്പെട്ട. ഇതില്നി 

ന്ന്, സവ്വവും ത്രിഗുണാത്മകമാകയാല് സംസാരകാരണനിവൃത്തി അസാധ്യമാണെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. അ 

തിനാല് സംസാരത്തില്നിന്നു നിവത്തിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നു പറയുന്നതിന്നുംം ഗീതാശാസ്ത്ര 

ത്തിന്െറ സകല അത്ഥത്തേയുമുപസംഹരിക്കുന്നതിന്നും, പുരുഷാത്ഥത്തെ ഇച്ചുിക്കുന്നപനാല് അനു 

'്ടിക്കപ്പെടേണ്ട ശ്രുതിസ് മൃത്യത്ഥങ്ങം ഇന്നതെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നുമാണ്” 4ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവി 

ശാം? എന്ന ശ്ലരോകംമുതല്ക്കുള്ള ഭാഗമാരംഭ।ക്കപ്പെടന്നത് _ _ [ 

൪൧. ബ്രാഫ്മണക്ഷത്രീയവിശാം ശ്രദ്രാണാം ച പരന്തപ 

കമ്മാണി। പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവപ്രഭവൈഗ്ഗണൈഃ. 

ഹേ പരന്തപ-അല്പയോ ശത്രുതാപന, ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാം-ബ്രാഹ്മണരു 

ടേയും ക്ഷത്രിയരുടേയും വൈശ്യയരുടേയും, ശ്രദ്രാണാം ചടംശുൂദ്രരുടേയും, കമ്മാണിടകമ്മ 
്ങാം, സ്വഭാവപ്രഭവൈടടസാത്ത്വികരാജസാദിസ്വഭാവങ്ങാംക്കു കാരണമായ, അല്ലെ 

ങ്കില്, പൂവ്വജന്മസംസ്ലാരത്തില്നിന്നുണ്ടായിട്ടള്ള, ഗുണൈഃടസത്ത്വാദിഗുണങ്ങളെ അനു 

സരിച്ച്, പ്രവിഭക്താനിടപ്രകഷേണ വിഭാഗിച്ചു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ പരന്തപ; ബ്രാഹ്മണരുടേയും ക്ഷത്രിയരുടേയും വൈശ്യരുടേ 

യും ശ്രദ്രരുടേയും കമ്മഞ്ങ0ം, സാത്ത്വികാദിസ്വഭാവങ്ങാംക്കു കാരണമായ സ 
ത്ത്വാദിഗുണങ്ങളെ അ നുസരിച്ചു വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. । 

(८००-&0) ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയപിശാം- ബ്രാഹ്മണരുടേയും ക്ഷത്രിയരുടേ 

യും വൈശ്യരുടേയും. ശ്രദ്രാണാം ചംശുൂദ്രരുടേയും. ८239९ ദ്വിജത്വം (8.० 109 
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യനസ.സ്ത്ലാരം) ഇല്ലാ്ക്കുയാലും, അവക്കു വേദത്തിന്നധികാരമില്ലാത്തതിനാലു 

മാണ് ശുദ്രശബ്ദുത്തെ മറേറ സമാസപഭത്തോടു കൂട്ടിച്ചേക്കാഞ്ഞത്. കമ്മാ. 

ണി പ്രപിഭക്താനി ഓരോരുത്തരുടെ കമ്മങ്ങളെ മററുള്ളവരുടേതില്നിന്നു വി. 

ഭാഗിച്ചു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ? പറയുന്നു__സ്വഭാവപ്രഭവൈഃ 

ഗണൈഃ-ഈശ്വരനെറ പ്രകൃതിയായതും ത്രീഗുണാത്മീകയായതുമായ മായ 

സ്വഭാവമാകുന്നു. അതില്നിന്നു യാതൊരു ഗണങ്ങറം ഉത്ഭവിക്കുന്നുവോ അവ. 

സ്വഭാവപ്രഭവങ്ങഥം. അങ്ങിനെ സ്വഭാവപ്രഭവങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ 
ക്കൊണ്ട് __കമ്മാണി പ്രവിഭക്താനിംബ്ബാഹ്മണാദികളുടെ ശമാദികമ്മങ്ങറം വി. 

ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്, സ്വഭാവപ്രഭവങ്ങറം എന്നതിനെ ഇങ്ങി 

നെ വ്യാഖ്യായിക്കാം__ബ്രാഹ്മണസ്വഭാവത്തിന്നു സത്ത്വഗുണം കാരണം (ട്ര, 

ഭവം) ആകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ക്ഷത്രിയസ്വഭാവത്തിന്ന് അപ്രധാനമായി 

രിക്കുന്ന സത്ത്വഗുണത്തോടുകൂടിയ രജോഗുണം കാരണമാകുന്നു. (ക്ഷത്രിയസ്വ 

ഭാവത്തില് രജോഗുണം പ്രധാനമായും സത്ത്വഗുണം അപ്രധാനമായുമിരിക്കു 

ന്നുവെന്നത്ഥം). വൈശ്യസ്വഭാവത്തിന്ന് അപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന തമോഗുണ 

ത്തോടുകൂടിയ രജോഗുണം കാരണമാകുന്നു (വൈശ്യനില് രജോഗുണം പ്രധാന 

മായും തമോഗുണം അപ്രധാനമായുമിരിക്കുന്നു.) ശുദ്രസ്വഭാവത്തിന്ന് അപ്രധാ 

നമായ രജോഗുണത്തോടുകൂടിയ തമോഗുണം കാരണമാകുന്നു (ശ്രുദ്ദനില് തമോ 

ഗുണം പ്രധാനമായും രജോഗുണം അപ്രധാനുമായുമിരിക്കുന്ന. ഫന്തെന്നാല് 

ഈ നാലു ജാതിക്കാരും ക്രമത്തില് പ്രശാന്തസ്വഭാവത്തോടും, ഐശ്വയ്യസ്വഭാ 

വത്തോടും, ഈഹാസ്വഭാവത്തോടും, മുഡതാസ്വഭാവത്തോടും, കൂടിയവരായിട്ടാ 

ണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കില്, സ്വഭാവത്തെ പേറൊരു വിധ 

ത്തില് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പ്രാണികളുടെ ജുന്മാന്തരകൃതമായ സംസ്ധ്രാരം ഈ ജ 

ന്മത്തില് സ്വഫലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്ന് അ ഭിവ്യക്തി യെ പ്രാപിക്കുന്നു. അ 

ങ്ജിനെയുള്ള സംസ്ല്ാരം സ്വഭാവമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വഭാവത്തില് 

നിന്നാണ് ഗുണങ്ങ്ം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാല് കാരണുംക്ൂടാതെ ഗു 

6726320 വ്യക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. അതിനാല് സ്വഭാവം (വാസന) ഗു 

ണങ്ങറംക്കു (നിമിത്ത) കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു (പ്രകൃതി ഉ പാദാനകാരണവുമാ 

കുന്നുവെന്നു ഭാവം. ഇങ്ങിനെ സ്വഭാവത്തില്നിന്ന്., അല്ലെങ്കില് പ്രകൃതി 

യില്നിന്ന് + ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സത്ത്വരജസ്യമോഗുണങ്ങളെ അനുസരിച്ചു് അ 

താതിനെറ (അതാതു ഗുണത്തിനെറ) കായ്യത്തിന്നനുരൂപമായി, (നാലു ജാതി 

ക്കാരുടേയും) ശമാഭികമ്മങ്ങഥം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

പൂവ്വപക്ഷം__ബ്രാഹ്മണാദികറംക്കു ശമാദികമ്മങ്ങറം ശാസ്രൂംകൊണ്ടു 

പിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ശാസ്്രുംകൊണ്ടുതനനെ അവ പിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ സത്ത്വാദിഗുണങ്ങളെ അനു സരിച്ചു വിഭാഗി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം? 



त्र 
൧൮൨൧൦ അധ്യായം ൫൪൫ 

സമാധാനം __ അതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ല. എന്തെന്നാല് ८००४०७१० 

ണ്ടും സത്ത്വാടിഗുണവ്ശേഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചുതന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണാദി 

കറംക്കു ശമാദികമ്മക്ങഥം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 9 അവയെ അപേക്ഷി 

ക്കാതെയല്ല. അതിനാല് കമ്മങ്ങറം. ശാസ്രുപ്രവിഭക്തങ്ങളാണെങ്കിലും ഗുണ 

പ്രവിഭക്തങ്ങറം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 

ആ കമ്മങ്ങം എവയാകുന്നു? പറയ്യന്നു__ 

൪൨. ശമോ 807) ०18 ശൌചം ക്ഷാന്തിരാജജവമേവ ച 

ഇഞഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്ത്രിക്യം ബ്രഹ്മകമ്മ സ്വഭാവജം. 

ശമഃചിത്തോപരമം (മനസ്സിനെ അടക്കല്), ദമഃബാഫ്യേന്ദ്രിയോപരമം (ബാ 

ഫ്വയേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കല്), തപടടമനോവാക്കായങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന തപസ്സ്സ്'ം 

ശൌചചം-ബാഹ്വൃയമായും ആഭ്ൃയന്തരമായുമുള്ള ശഭ്ധി, ക്ഷാന്തിഃക്ഷമ, ആജ്ജവം ഏവ ചട 

അവക്രതം ഇഞാനം-ശാസ്സ്ര്രീയമായ ജ്ഞാന, വിജ്ഞാനം-അനുഭവം, ആസ്തിക്യംടപര 

ലോകമുണ്ട് എന്ന നിശ്ചയം, (ഏതത്) ഇതെപ്പാം, സ്പഭാവജം-സ്വഭാവത്തിത്നിന്നുണ്ടാ 

യിട്ടള്ള, ബ്രഹ്മകമ്മടബ്രാഹ്മണരുടെ .കമ്മങ്ങളാകുന്നു. 

ശമം ദമം തപസ്സ് ശൌചം ക്ഷമ അവക്രത ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം 

ആസ്തിക്യം _ഇവ സ്വഭാവപ്രഭവങ്ങളായ ബ്രാഹ്മണകമ്മങ്ങളാകുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ആസ്തിക്യം-പേദാത്ഥങ്ങളില് ശ്രദ്ധ. (ജ്ഞാനം-ശാസ്്്രിയ 

മായംപദാത്ഥജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനംംശാസ്ര്രാത്ഥത്തെ സ്വാനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന 

ത്.) ശമം, ദമം. തപസ്സ് , ശൌചം, ആജ്ജവം എന്നിവ അ. ൧൬. ദ്രോ. ൧. 

൨: അ. ൧൭. ദ്രോ. ൧൪. ൧൫. ൧൬. ഈ ശ്ലോകങ്ങളില് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന 

പ്രകാരംതന്നെയാകുന്നു. ബ്രഹ്മകമ്മ.ബ്രാഹ്മണജാതിയുടെ കമ്മം. സ്വഭാവജം 

__സ്വേഭാവപ്രഭപൈഃ ഗുണൈഃ പ്രവിഭക്താനി? എന്നു മു൯ശ്ല്ലോകാവസാന 

ത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരംതന്നെയാണ് ഇവിടെ “സ്വഭാവജം? എന്ന 

തീന്നത്ഥം. । 

(ശ്രീ) ക്ഷത്രിയന്െറ സ്വാഭാവികമായ കമ്മത്തെ പറയുന്ന__ 

൪൩. ശെൌയ്യും തേജോ ഡ്തിദ്ദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്ൃയപലായനം 

ദാനമിശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കമ്മ സ്വഭാവജം. 

ശെൌയ്യും-പരാക്രമം, തേജഃടപ്രാഗല &} ०) ്ൃതിഃ--ധൈധയ്യം, ദാക്ഷ്യം1--കൌശലം, 

യുഭ്ധേയുഭ്ധത്തില്, അപലായനം അപി ചടപിന്തിരിഞ്ഞോടാതെയിരിക്കുക, ദാനം 

ദായ്യം, ഈശ്വരഭാവഃ ചടനിയമനശക്തി (ദണ്ഡനാദികര്ത്തൃത്വം), (ഏതത്) ഇതെല്പാം, 

സ്വഭാവജം--സ്വാഭാവികമായ, ക്ഷാത്രം കമ്മം-ക്ഷത്രിയന്െറ കമ്മങ്ങളാകുന്നു. 

പരാക്രമം. പ്രാഗലി ഭയം, ധൈയ്യും, കൌശലം, യുഭ്ധത്തില് പിന്തിരി 

ഞ്ഞോടാതിരിക്കുക, ഓദായ്യം, നിയമനശക്തി_ഇതെല്ലാം ക്ഷത്രിയനെറ സ്വാ 

ഭാവ।!കമായ കമ്മമാകുന്നു. 

[ശ_സ] 1 അനേകവിഫ്ടൂങ്ങളുണ്ടായാലും സ്വന്തകായ്ുത്തെ നിവ്ൃഹിപ്പാനുള്ള സാമത്ഥ്യം. 

൧ ഐശ്വയ്യും__ വ്രഭാവാതിശയംകൊണ്ടു സവ്വനിയംതൃത +०-- ധമ്മേണ പ്രജാപരിപാലനം.: 

എന്നത്ഥം. 



ഥ് 

൫൪൬ ശ്രീമതഭഗവല്ഗിത 

(ശം_ഭാ) ശൌയ്യും.-ശുൂരന്െറ ഭാവം (-.വിക്രമം__തന്നേക്കാഠം അധി 
കം ബലമുള്ള വനെക്കൂടി പ്രഹരിപ്പാനുള്ള ശേഷി). 'തേജഃ.പ്രാഗല് ഭ്യം (ടമ 

റെറാരുത്തനാല് ധഷിപ്പാന് കഴിയായഷ്ക്കി. ധൃതിഃ_യാതൊന്നിനാല് ഉദ്ധരിക്ക 

പ്പെട്ടചനായിട്ട്' ഒരുവ൯ ഏതൊരവസ്ഥയിലും കണ്ണിതത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല 

യോ അതു ധൃതി (-മഹത്തായിരിക്കുന്ന ആപത്തിലുംകൂടി ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളെ ത 
കൂരാതെ നിലനിത്തുന്ന ചിത്തവൃത്തി). ഓാക്ഷ്യം-ദക്ഷനന്െറ ഭാവം ദാക്ഷ്യം -- 

വിചാരിക്കാതെ വന്നുകൂടുന്നതും ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടതുമായ കായ്യുങ്ങളെ ലേശം 

പരിഭ്ൂമംകൂടാതെ വെടുപ്പായി പ്രവത്തിക്കുന്നത്' ദാക്ഷ്യം. യൂഭ്ധേ അപലായ 

09० അപി ചംയുദ്ധത്തില് ശത്രംക്കളൂുടെ അടുക്കല്നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞോടിപ്പോ 
കാതിരിക്കുക. ദാനുംം--കൊടുക്കേണ്ടവരില് കയ്മുഴിക്കുക (-.മുക്തഹസ്മുത). ഈ 

ശ്വരഭാവഃ.ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ നേരെ പ്രഭൂശക്തിയെ കാണിക്കുക. സ്വഭാ 

വജംം-സ്വാഭാവികമായ. ക്ഷാത്രം കമ്മംക്ഷത്രിയജാതിയുടെ വിഹിതകമ്മം. 

(ശ്രീ) വൈശ്ൃശൂദ്രന്മാരുടെ കമ്മങ്ങളെ പറയുന്നു__ 

ത്ര. കൃഷിഗെൌരക്ഷ്യവാണിജ്യം വൈശ്യകമ്മ സ്വഭാവജം. 

പരിചയ്യാത്മകം കമ്മ ശുദ്രസ്യ്യാപി സ്വഭാവജം. 

കൃഷിഗൌരക്ഷ്യവാണിജ്യംടകൃഷി, പശുപാലനം, കച്ചവടം, (ഏതല്)ടഇതെല്പാം, 

സ്വഭാവജം-:സ്വാഭാവികമായ, വൈശ്യകമ്മ--വൈശ്യനെറ കമ്മമാകുന്നു. പരിചയ്യാത്മ 

കം കമ്മടമറവ മൂന്നു ജാതിക്കാരെ ശുശ്രൂഷി 88 എന്ന കമ്മം ശൂദ്രസ്യ) അപിടംശൂദരന്നുംം 

സ്വഭാവജം-:സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. 

കൃഷി പശുപാലനം കച്ചുപടം ഇവ വൈശ്യനെറ സ്വാഭാവികമായ ക 

മ്മങ്ങളാകുന്നു. മററു മൂന്ന ജാതിക്കാരേയും ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുതു ശുദ്രനേറയും 
സ്വാഭാവികമായ കമ്മമാകുന്നു. | 

(ശം_ഭാ) കൃഷി ഭൂമിയെ കിളച്ചു കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഗൌരക്ഷ്യം-പ 
ശുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നപ൯ ഗോരക്ഷ൯. അവനെറ ഭാവം ഗെരരക്ഷ്യം__പത്ുതു 

പാലനം. പാണിജ്യം-വണീക്കിനെറ കമ്മം_ക്രയവിക്രയത്വാദിലക്ഷണമായ 

ത്. വൈശ്യകമ്മ-വൈശ്യജാതിയുടെ കമ്മം. പരിചയ്യാത്മകം കമ്മ-ശുശ്രുഷാ 

സ്വഭാവമായ കമ്മം. ശേഷം സ്തൃഷ്ടം. 
പി ;] ി 

(ശം _ഭാ) അതാതു ജാതിക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങഠം നല്ലവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതാ 
1 ) ത് )) ു 1] “2 ¡] റി 

യാല് അവയുടെ ഫലം സ്വഭാവേന സ്വഗ്ലപ്രാഫ്ിയാകുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി സ് മൃതിയില് ഇ 

ങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു _4സ്വസ്വകമ്മങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം അനുഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ണങ്ങളും (ജാതി 
१] ॥ ) റി ) 

ക്കാരും) ® ८@े 2152० മരണശേഷം അവരവരുടെ കമ്മഫലത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ട പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന 

(കമ്മ) ശേഷംകൊണ്ടു വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ദേശത്തു വിശിഷ്ടരജാതിയില് വിശികഷ്ടകുലത്തില് ജനി 

ക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ അവര് വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ധമ്മം, ആയുസ്സ്, വിദ്യ, സുശീലതം ധനം 

സുഖം. ബുദ്ധി എന്നിവയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ജന്മത്തേയും പ്രാപിക്കുന്നു. (ആപസ്ൂംബധമ്മസൂത്രം 

൨.൨.൨. ൩). “അതാതു വണ്ണങ്ങളും ആശുമികള്ടം പ്രാപിക്കുന്ന തായ ഫലഭേദങ്ങളേയും വിവിധ 

ലോകങ്ങളേയും പററി പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്? എന്നാല് മറെറാരു കാരണംകൊണ്ട് (അവ 

സ്ത്ര) താഴെ പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്ന ഫലത്തെ സിഭ്ധിക്കാവുന്നതാണ്”. (മോക്ഷാപേക്ഷയോടുകൂടി 



1; 
൧൮൧0൦ അധ്യായം ൫൪൭9 

മുന്പറയപ്പെട്ട കമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കില് അവയ്യ്യ .മോക്ഷഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ് എ 

ന്നത്ഥം)__ 
| 6] ൪൫. സ്വേ സ്വേ കമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ 

സ്വകമ്മനിരതഃ സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തഛ് ശൃണു. 

സ്വേ സ്വേ കമത്മണി-അവരവക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മത്തില്, അഭിരതഃ-പ 

രിനിഷ്ണിതനായിരിക്കുന്ന (ശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന), നരഃടമനുഷ്യന്, സിംസിഭ്ധിംടജ്ഞാ 

നയോഗ്യതയെ, ലഭതേടപ്രാപിക്കുന്നു. സ്വകമ്മനിരതഃ--തന്െറ കായ്യ്കത്തില് നിഷ്ണയോട 

കൂടിയിരിക്കുന്നവന്, യഥാം-ഏതു പ്രകാരം, സിദഭ്ധിംംജ്ഞാനയോഗ്യതയെ (സത്ത്വശുദ്ധി 

യെ), വിന്ദതിടപ്രാപിക്കുന്നുവോ, തല്ടഅതിനെ, ശൃണുംകേട്ടാലും. 
1 1] 5) <} ¶ 9) 9} 3) )) 

അവരവക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മത്തില് പരിനിഷ്ഠടിതനായിരിക്കുന്ന 

മനുഷ്യ൯ ജ്ഞാനയോഗ്യതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. സ്വകമ്മത്തില് നിഷ്ട്യോടുകൂടി 

യിരിക്കുന്നപന് ഏതു പ്രകാരം ജ്ഞാനയോഗ്യതയെ പ്രാപിക്കുന്നുപോ അതിനെ 

കേട്ടാലും. 
¶ 9) ന 

(ശം_ഭാ) സ്വേ സ്വേ കമ്മണി-മു൯പറയപ്പെട്ട ലക്ഷണഭേദത്തോടുകൂ 
<) | 3) ८ )] ॥ റ] 

ടിയ സ്വസ്വകമ്മത്തില്; അഭിരതഃതല്പരനായിരിക്കുന്നു നരഃ- അധികൃത 

നായ പുരുഷ൯; സംസിദ്ധിം_സ്വകമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടു് അശുദ്ധിക്ഷയം വരു 
^ 

&02.1009 ദേഹ്റേന്രിയങ്ങഠംക്കു ജ്ഞാനനിഷ്ഠഷ്കകുള്ള യോഗ്യതയാകുന്ന സംസിദ്ധി 

യെ; ലഭതേകപ്രാപിക്കുന്നു. സ്വകമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടുതനൊെ സംസിദ്ധിയെ 
ഥ് ഗ് ¢ എ 

സാക്ഷാലായി പ്രാപിക്കാ൯ കഴിയുമോ? __ഇല്പ__എന്നാല് പിന്നെ എങ്ങിനെ? 

സ്വകമ്മനിരതനായവ൯ എങ്ങിനെയാണ് സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നു 

കേട്ടാലും. 

(ശ്രീ) കമ്മം കൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനപ്രാഫ്തിപ്രകാരത്തെ പറയുന്നു__ 

൪൬. യതഃ പ്രപൃത്തിര്ഭൂതാനാം യേന സവമിദം തതം 
3 ¬ 9) १] 0 ठ 

സ്വകമ്മണാ തമഭ്യച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. 

യതഃ3ടഅന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന യാതൊരു പരമേശ്വരനില്നിന്നാണ്', ഭൂതാനാം: 

പ്രാണികളുടെ, പ്രവൃത്തിഃ (ഭവതി ചേഷ്ട ഉണ്ടാകുന്നത്, യേനടയാതൊരു പരമേശ്വര 

നാത്, ഇദം സവ്വം-ഈ വിശ്വമാസകലം, തതടടവ്യയാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, തം-അങ്ങി 

നെയിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ, മാനവഃടമനുഷ്യന്, സ്വകമ്മണാടതനിക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

കമ്മംകൊണ്ട്', അഭൃച്ച ചുടപുജിച്ചിട്ട്, സിദ്ധിംംസിദ്ധിയെ (ജ്ഞാനയോഗ്യൃതയെ), വിന്ദ 

തിടലഭിക്കുന്നു. 
६) )) 5] 3) 5) (2 

അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന യാതൊരു പരമേശ്വരനില്നിന്നാണ് പ്രാ 
റി] (¬) ८ 

ണികറാക്കു ചേഷ്ടയുണ്ടാകുന്നത് , യാതൊരു പരമേശ്വരനാലാണ് ഈ വിശ്വ 
€ ളി രി റി റി] 

മാസ്കലം ല്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരനെ മ 
൯ 5) +) ഗ് #। ॥ ക് 4) ] 4) 0 

02०९१) തനിക്കു ലിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മംകൊണ്ടു പൃജിച്ചിട്ട സിദ്ധിയെ പ്ര 
१) 

പിക്കുന്നു. 
| 5) )) 3) 9) 

(ശം_ഭാ) യസ്മരാല്-അന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന യതൊരു ഈശ്വരനില്, 
७) 5) २) १) 

നിന്ന്; ഭൂതാനാം-പ്രാണികളുടെ; പ്രവൃത്തിഃ_ഉല്പത്തി അല്ലെങ്കില് ചേഷ്ട (യാ 



७2. ശ്രീമല്ഭ്ഗവല്ഗീിത 

തൊരു ഈശ്വരനില്നിന്നാണ് പ്രാണികളുടെ ഉല്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നത്, അ 
ന്തയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ഈശ്വരനില്നിന്നാണ് അവക്കു ചേഷ്ടയുണ്ടാ 
കുന്നത് ). യേനം-യാതൊരു ഈശ്വരനാല്; സവ്യം ഇദം.-.ഈ ജഗത്താസകലം$ 
തതംംവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വകമ്മണാ..മു൯പറഞ്ഞപ്രകാരം അതാതു ജാ 

തിക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മംകൊണ്ട് ; തം--ആ ഇരശ്വരനൊ; അഭ്ൃച്ചവ)-- 

പൃജിച്ചിട്ട്' > ആരാധിച്ചിട്ട് ; മാനവഃമനുഷ്യ൯ഃ സിദ്ധിം_കേവലം ജ്ഞാനനി 
ഷ്ടായോഗ്യതാലക്ഷണമായ സിദ്ധിയെ; വിന്ദതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

അതുഹേതുവായിട്ട് __ 

൪൭. ശ്രേയാ൯ സ്വധമ്മോ വിഗുണഃ പരധമ്മാല് സ്വനുഷ്ടിതാല് 
സ്വഭാവനിയതം കമ്മ കവന്നാപ്പോതി കില്” ബിഷം. 

സ്വധമ്മഃ-തന്െറ ധമ്മം, വിഗുണഃ (അപി)ടഗുണഹിനമാണെങ്കിലും, സ്വനുഷ്ടി 

താല്ംനല്പവണ്ണും അനുഷ്ലിക്കപ്പെട്ട, പരധമ്മാല്-അന്യയന്െറ ധമ്മത്തേ ക്കാളും, ശ്രേയാ൯ം- 

തശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. (യതഃ)-എനത്തുകൊണ്െന്നാല്, സ്വഭാവനിയതംടമുന്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം 

അതാതു സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, കമ്മടകമ്മത്തെ, കുവ്വന്ചെയ്യു 

ന്നവന്, കില ബിഷംടപാപത്തെ, ന ആപ്പോതിടപ്രാപിക്കുന്നില്ല. 

തന്െറ ധമ്മം ഗണഹീനമാണെങ്കിലും നല്ലവണ്ണം അനുഷ്കിക്കപ്പെടു 

ന്ന പരധമ്മത്തേക്കാഠം ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് സ്വഭാവത്തെ അനുസ 

രിച്ചു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവന് പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 
(ശം_ഭാ) സ്വഭാപനിയതം....കില്് 99 1०१4० = 01 ०१ काठ} ठे ജനിച്ചിരി 

ക്കുന്ന കൃമിക്കു പിഷം എപ്രകാരം ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നില്ലയോ അതുപോ 
ലെ തനെറ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചു പിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മത്തെ ചെയ്യു 

0120179 പാപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ശേഷം സ്ററഷ്ടം. 

(ശ്രീ) ബന്ധുവധാടിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്വധമ്മമാകുന്ന യുദ്ധത്തിനേക്കാരം ഭിക്ഷാടനാ 

ദിപരധമ്മം ശ്രേഷ്ഠടമാണെന്നു വിചാരിക്കരുത് എന്നു താല്പയ്യും. 

സ്വഭാവനിയതമായ കമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവന്, വിഷജാതമായ കൃൂമിയെപ്പ്പോലെ, പാപത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നും, പരധമ്മത്തെ അനുഷ്ടിക്കുന്നത് ഭയാവഹമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലോ. 

ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവന് ഒരു നിമിഷംപോലും കമ്മം ചെയ്യാതെയിരിക്കുന്നില്ല എന്നും പറ 
ഞ്ഞു. അതുഹേതുവായിട്ട്__ 

൪൮. സഹജം കമ്മ കൌന്തേയ സദോഷമപി ന ത്യജേല് 

സവാരംഭാ ഹി ദോഷേണ ധുമേനാഗ്ഗിരിലാവൃതാഃ. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ चण) ©), = സഹജംടസ്വഭാവവിഹിതമായ, കമ്മട 

കമ്മത്തെ, സദോഷം അപിംദോഷത്തോട്ടകൂടിയതാണെങ്കിലും, ന തൃയജേല്- ഒരുവന് ത്യ 

ജ്ടിക്കരുത്. ഹിടഎന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, സവാരംഭാഃടദഷ്ടാറൃഷ്ടങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളും, 

ധൂമേനടപുകയാത,, അശഗ്നിഃ ഇവട അഗ്നി എന്നപോലെ, ദോഷേണം-ദോഷത്താത്, ആവ്വ 
താഃട ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. । 

അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര., സ്വഭാവവിഹിതമായ കമ്മത്തെ, ദോഷത്തോടു 

കൂടിയതാണെങ്കിലും, ഉ.പേക്രിച്ചുകൂട. എന്തെന്നാല് സവകമ്മങ്ങളും, പുക 

യാല് അഗ്നി എന്നപോലെ, ദോഷത്താല് ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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(ശം. ഭാ) സഹജം കമ്മജന്മത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കമ്മം 
'സദോഷം അപി.ത്രിഗുണത്വംഹേതുവായിട്ട ദോഷത്തോടുകൂടിയതാണെങ്കിലും;. 
ന തൃജേല്.ഉ പേക്ഷിച്ചുകൂട. സവാരംഭാഃ-.സകലകമ്മങ്ങളും_സ്വധമ്മങ്ങളും 
പരധമ്മങ്ങളും എന്നത്ഥം. ഹിംഫന്തുകൊണ്ടെന്നാല്. ത്രിഗുണാത്മകത്വമാ 
ണ് ഇവിടെ (കമ്മങ്ങളുടെ ഭോഷത്തിന്ന്”) ഹേതു. ത്രിഗുണാത്മകത്വംഹേതു 
വായിട്ട സവകമ്മങ്ങളും, സഹജമായിരിക്കുന്ന ധൂമത്താല് അഗ്നി എന്നപോ 
ലെ, ദോഷത്താല് ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുവ൯ സ്വധമ്മമെന്ന പറയപ്പെടു 
ന്ന സഹജകമ്മത്തെ ഉ പേക്ഷിച്ചകൊണ്ട്” അ 02}6)080 ധമ്മത്തെ അനു ഷ്ടി ക്കുന്നു 
വെങ്കിലും (അവന്) ദോഷത്തില്നിന്നു മോചിക്കുന്നില്ല. പരധമ്മം ഭയത്തെ 

൭ ഞ്രാക്കുന്നതുമാകുന്നു. അനാത്മജ്ഞനായവന്നു കമ്മങ്ങളെ തീരെ ഉപേക്ഷി 
പ്രാ൯ കഴിയുന്നതല്ല; അതിനാല് അവന് കമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 

(ഇവിടെ ഒന്നു നിരൂപിക്കുക)_(സഹജ) കമ്മത്തെ ആരുമുപേക്ഷിച്ചുകൂ 
5 എന്നു പറഞ്ഞതു കമ്മത്തെ നിശ്ശേഷം തൃജിപ്പാനസാദ്ധ്യമാണ്' എന്നതുകൊ 
ണ്ടോ, അതോ, സഹജകമ്മത്യാഗത്തിങകകല് ദോഷമുണ്ടാകുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടോ? 

(ഈ സന്ദേഹംകൊണ്ടുളള പ്രയോജനം പറയുന്നു). സഹജകമ്മത്തെ 
റൂ (> १) ष् 4) । ത്യ ന്നു റഞ്ഞത (©) 16) ത ത്യ വ 2 2 225) ടിച്ചുകൂട എ ध കം 1 19) തൃജിപ്പാനസാദ്ധ്യമാകുന്നുവെ 

2) )] ന്നതുകൊണ്ടാണെങ്കില് അതിനെ നിശ്ശേഷം തൃജിക്കുന്നതു ഗുണംതന്നെയായ് 
രിക്കുമെന്നു വരുന്നു. 

ശരിതന്നെ; പക്ഷെ അതിരെറ അശേഷത്യാഗംതന്നെ അസാദ്ധ്യമാ 
കുന്നു _സാംബ്യന്മാരുടെ സത്ത്വാദിഗുണങ്ങം ഹന്നപോലെ ആത്മാ ഫ്ൃപ്പോ 

ഴം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുചോ? അതോ, പ്ര 
തിക്ഷണം നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതായ ബെദദ്ധന്മാരുടെ പഞ്ചസ്പ,ന്ധങ്ങറം; 
എന്നപോലെ ക്രിയതന്നെ കാരകം (ആത്മാപ് ) ആയിരിക്കുന്നുവോ? രണ്ടു പ 
കക്ഷത്തിലും കമ്മത്തിനെറ അശേഷത്യാഗമുണ്ടാകുന്നതല്ല. 

ഇനി മൂന്നാമതൊരു പക്ഷമുണ്ട് __വസ്ത് (ആത്മാ) എപ്പോറം പ്രപത്തി 
ക്കുന്നവോ അപ്പ്യോഠം അതു ക്രിയയോടുകൂടിയതായി ഭവിക്കുന്നു; ഞു വസ്തുതന്നെ 
എപ്പോറം പ്രവത്തിക്കുന്നില്ലയോ അപ്പ്യോം അതു നിഷ്ക്രിയമായി ഭവിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങിനെയിരിക്കുയ്ചോരം കമ്മത്തെ അശേഷം ത്യജിപ്പാ൯ കഴിഷ്ന്നതാണ്ട്. 
എന്നാല് ഈ പക്ഷത്തില് ഒരു വിശേഷംകൂടിയുണ്ട്; (ഈ പക്ഷപ്രകാരം) വസ്പ 
സദാ പ്രചലിതമായിരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് ക്രിയതന്നെ കാരകമായിരിക്കുക 
യോ, ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥിരമായ ദ്രവ്യത്തില് മുമ്പില്ലാത്ത ക്രിയ ഉ 
ണ്ടരാവുകയും., അതിലുള്ളതായ ക്രിയ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാലും ദ്രവ്യം 
ശുദ്ധമായും (ക്രിയാ) ശക്തിയോടുകൂടിയും, അതുഹേതുവായിട്ടി അതുതന്നെ കാ 

തം ക ട് % (ആ) രൂപം, വിജ്ഞാനം, വേദനാ, സംജ്ഞ, 070 ०017०2० എന്നി പേരുകളോടുകൂടിയ വപ 

ഞ്ചസ്പുന്ധങ്ങറം. 

{0 # 
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രകമായും, ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരമാണ് കണാദസിദ്ധാന്തികഠം വാഴിക്കുന്ന 

ത്. ഈ പക്ഷത്തില് എന്താണ് ദോഷം? 

അതിന്ന് ഈ ഒരു ദോഷമുണ്ട്. അതു ഭഗവന്മതമല്ല. അതെങ്ങിനെയാ 

ണറിയുന്നത് ? 

എങ്ങിനെയെന്നാല്; “നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവഃ? (അ. ൨. ശ്ലോ. ൧.) 

എന്നിങ്ങിനെ ഭഗവാന് പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കാണാദമതപ്രകാരം അ 

സത്തിന്ന് (ഇല്ലാത്ത തിന്ന് ) ഭാവവും, സ ത്തിന്ന് (ഉള്ളതിന്ന് ) അഭാവവും ക 

ലിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് ഇതു ഭഗവന്മതമാകുവാന് പാടില്ല. 

ഭഗവന്മതമല്ലെങ്കിലും യുക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവെങ്കില് ഈ പക്ഷ 

ത്തിന്നെന്മാണ് ദോഷം? 

സമാധാനം__ഈ പക്ഷം സവപ്രമാണവിരോധമാകയാല് ഭദോഷത്തോ 

ടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ: പറയാം__ദപൃണ്ടകം (രണ്ടണുക്കാം കൂടിയത്) 

മുതലായ ദ്രവ്യം ഉ തപത്തിക്കുമുമ്പ് അത്യന്തം അസത്തായി (ഇല്ലാത്തതായി) ഇ 

രിക്കുകയും. പിന്നെ ഉ.ണ്ടായിട്ടു കുറച്ചു കാലം ഇരുന്നതിനെറശേഷം പിന്നേയും: 

അത്യന്തം അസത്ത്വത്തെത്തഒ ന പ്രാപിക്കുകയും, ൭ യ്യുന്നുവെങ്കില് അസ 

ത്ത് തന്നെ സത്തായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നും. സത്ത തനെ അസത്തായി ഭവിക്കു 

ന്നവെന്നും, വരുന്നു; അഭാവം ഭാവമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നും. ഭാവം അഭാവമാ 

യി ഭവിക്കുന്നുവെന്നും വരുന്നു. അപ്പോം, ഭാവമായിട്ട തീരുപാ൯ ഭാവിക്കുന്ന 

അഭാവം, അതിനെറ ഉല്പത്തിക്കു മുമ്പ്. മുയലിനെറ കൊമ്പയപോലെയാണെ 

ന്നും, സമവായി, അസമവായി, നിമിത്തം എന്നീ കാരണങ്ങളെ അപേക്ഷി 

ചവ” അത് (അഭാവം) ഭാവമായി തിരുന്നുവെന്നും, കല്ലീക്കണം. പക്ഷെ അഭാ 

വം ഇപ്രകാരം ഉ.ണ്ടാകുന്നുവെന്നും, അതു കാരണത്തെ അപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും 

(കാരണത്തെ അപേക്ഷിച്ചു ഒരു കായ്യുമായിത്തിരുന്നവെന്നും), സാധിപ്പാ൯ ക 

ഴിയുന്നതല്പ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, ശശവിഷാണം (മുയലിന്െറ = 6080627) 

മുതലായ ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രക്കളെ സംബന്ധിച്ചു് ഇതു കാണപ്പെടുന്നില്ല (ശശവി 

ഷാണം മുതലായ അസവ്വസ്തക്കറം ഉ. അപാദിക്കുന്നുപെന്നോ, അവ കാരണത്തെ 

അപേക്ഷിച്ചു കായ്യമായത്തീരുന്നുവെന്നോ, പറവാന് തരമില്ല എന്നത്ഥം). 

ഉ്ടാക്കപ്പെടുന്നവയായ ഘടാദികറം ഭാവാത്മകമാണ് എന്നു പറയുന്ന പക്ഷ 

ത്തില്, അവയുടെ അഭിപ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും കാരണത്തെ അപേ 

ക്ഷിച്ച് അവ ഉല്പാടിക്കുന്നു (ഒരു കായ്യുമായി തീരുന്നു) എന്നു പ്രതിപാദിപ്പാന് 

കഴിഷജുന്നതാണ് . എന്നുതന്നെയുമല്ല, അസത്ത് സത്താവുകയും, സത്ത് അസ 

ത്താവുകയും, ചെയ്യുന്ന പക്ഷാത്തില് പ്രമാണപ്രമേയവ്യവഹാരത്തില് ഒരു ദി 

3516० ആക്കും വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് സത്ത് സത്തുതന്നെ 

യാണ് > = അസത്ത് അസത്തുതനനൊെയാണ > എന്നു നിശ്ചയിപ്പാ൯ അപ്പോം 

തരമില്ലാതെയാകുന്നു. അത്രയുമല്ല, ദപ്ൃയണുകാദിദ്രപ്യം (ഒരു കായ്കമായി) ഉല്പാ 



വി 
൧൮-൧൦ അധ്യായം ൭൫൫൧ 

ദിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു സ്വകാരണത്തോട്ടം സ്വസത്തയോടുമുള്ള അ 

തിനെറ സംബന്ധത്തെയാണ്. അവര് (കാണാദന്മാര്) പറയുന്നത്. ഉല്പ 

ത്തിക്കു മുന്പ് അസ ത്തായിരുന്നിട്ട പിന്നെ അത്, സ്വകാരണവ്യ്യാപാരത്തെ 

അപേക്ഷിച്ച്, .സ്വകാരണമായ പരമാണെക്കളോടും, സമവായലക്ഷണമായ 

സംബന്ധംകൊണ്ടു സത്തയോടും, സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം സംബ 

ന്ധിക്കപ്പെടുന്വോഠം__ഇപ്രകാരം പിരീയുപാ൯ പാടില്ലാത്തവിധം കാരണ 

ത്തോടു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുബ്വോ0ം__അതു (കായയും) സത്തായി ഭവിക്കുന്നു.” ഇ 

വിടെ എങ്ങിനെയാണ് സത്ത് അസത്തിനെറ കാരണമാകുന്നതെന്നും, അതി 

ന്ന് എന്തിനോടാണ് സംബന്ധമെന്നും. ഉളള ചോദ്യങ്ങാംക്ക് അവര് സമാ 

ധാനം പറയേണ്ടതാകുന്നു. വന്ധ്യാപൃത്രന്െറ ഉല്പത്തിക്കുള്ള കാരണത്തെ 
യോ, എന്തിനോടെങ്കിലും അവന്നുള്ള സംബന്ധത്തെയോ വല്ല പ്രമാണംകൊ 

ണ്ടെങ്കിലും കല്ലിപ്പാ൯ ഞങ്ങാംക്കു കഴിയുന്നതല്ല, നിശ്ചയംതന്നെ. 

പുയവ്യപക്ഷം__പൈശേഷികന്മാര് അഭാവത്തിന്ന്” (ഒന്നിനോട്ടം) സം 
3) 

ബന്ധത്തെ കല്ലിക്കുന്നില്ല. ദപൃണുകാടിദരപ്യ്ങതൂടെ സ്വകാരണത്തോടുള്ള. 

സമവായിലക്ഷണമായ സംബന്ധത്തെപ്പററിയാണ് അവര് പറയുന്നത്. 

സമാധാനം__അല്ല. എന്തെന്നാല്, ഈ സംബന്ധത്തിന്നു മുമ്വ് 

വൈശേഷികന്മാര് സത്ഭാവത്തെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. കുലാലന്, ദണ്ഡ്, ചക്രം 

മുതലായവയുടെ വ്യാപാരത്തിന്നുമുന്വായി അവര് ഫടാദികഠംക്ക് അസ്യിത്വം 

(൭ണ്ട് എന്ന ഭാവം) സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. മണ്ണുതന്നെ ഘടം മുതലായ ആകാര 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോം പിന്നെ അ 
സത്തിന്നുതന്നെയാണ് (കാരണത്തോടുള്ള) സംബന്ധമെന്നു സമ്മതിക്കാതെ 

വേറ വഴിയില്ല. 

പുവ്വപക്ഷം__അസത്താണെങ്കിലും അതിന്ന്” (കാര ണത്തോട് } സമ 

വായലക്ഷണമായ സംബന്ധം യുക്തിക്കു വിരോധമല്ലല്ലോ. 

സമാധാനം__ അങ്ങിനെ പറയുവാന് പാടില്ല. എന്തെന്നാല് വസ്ധ്യാ 

പുത്രാദികറംക്ക് (അങ്ങിനെയുള്ള സംബന്ധം) കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഫടാദിയു 

ടെ പ്രാഗഭാവത്തിന്നുഃ സ്വകാരണത്തോടു സംബന്ധമുന്ടെന്നും, വസ്ധ്യാപുത്രാ 

ദിയുടെ പ്രാഗഭാവത്തിന്നു സ്വകാരണത്തോടു സംബന്ധമില്ലെന്നും, വരുന്നലെ 
ജില് രണ്ടു ദിക്കിലും അഭാവം തുല്യമാണെങ്കിലും ഒരഭാവം മറെറ അഭാവത്തില് 

നിന്നു വൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുപെന്ന് അപര് പായേണ്ടിപരും. ഒന്നിന്െറ അ 
ഭാവം. രണ്ടിന്െറ അഭാവം, സവ്യത്തിനേറയും അഭാവം. പ്രാഗഭാവംം .-പ്രധ്വം 

സാഭാവം 19 ഇതരേതരാഭാവം, അത്യന്താഭാപം__ഇങ്ങിനെ അഭാവങക്കറാക്കു ത 

മ്മില് ലക്ഷണംകൊണ്ടു യാതൊരു ഭേദത്തേയും ആക്കും കാണിപ്പാന് കഴിഷുന്നു 
ളി 

& ഒരു വസ്മൂ ഉല്പാടിക്കുന്നതിന്നുമുനുള്ള അവസ്ഥ അതിന്െറ പ്രാഗഭാവം. 

1 ഒരു വസ്തു നശിച്ചുതിന്െറ ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ അതിന്െറ പ്രധ്വംസാഭാവം. 



൭൫൨ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗിത 

തല്ല. ഇങ്ങിനെ അഭാവങ്ങറംക്കു പിശേഷമില്ലാതിരിക്കേ ഘടത്തിനെറ പ്രാഗ 
ഭാവം മാത്രം കുലാലാദികളെക്കൊണ്ടു ഘടഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുലവെന്നും, ക 
പാലങ്ങളെന്നു" പറയപ്പെടുന്ന ഭാവമായ സ്വകാരണത്തോടു സംബന്ധിക്കപ്പെ 
ടുന്നുവെന്നും, അതിനാല് അത് (ഫടാശ്രിതമായ ജന്മനാശാദി) സവ്യപ്യവഹാ. 
രത്തിന്നും യോഗ്യമാകുന്നുവെന്നും എന്നാല് ആ ഫടത്തിന്െറതന്നെ പ്രധ്വം 
സാഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചു, അതും അഭാവം തന്നെയാണെങ്കിലും, അപ്രകാ 
രം പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നും, പറയുന്നതു യുക്തിക്കു വിരോധമാകുന്നു. അപ്രകാരം 
തന്നെ പ്രധ്വംസം മുതലായ അഭാവങ്ങറംക്കു (20908) ) വ്യവഹാരയോഗ്യത്വം. 
ഒരു ദിക്കിലുമില്ലെന്നും, എന്നാല് ദപൃണുകാദിദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രാഗഭാവത്തിന്നു 
മാത്രമേ ഉ.ല്പത്ത്യാദിപ്യവഹാരാഹത്വമുള്ളവെന്നും, പറയുന്നത് അസംബന്ധ 
മാകുന്നു. എന്തെന്നാല് പ്രാഗഭാവത്തിന്ന് അത്യൃന്തപ്രധ്വംസാഭാവങ്ങളെപ്പോ. 
ലെ അഭാവത്വത്തില് യാതൊരു വിശേഷവുമില്ല. 

വുവ്വപക്ഷം__പ്രാഗഭാവം ഭാവമായിത്തിരുമെന്നു ഞങ്ങറം പറയുന്നില്ല. 
എന്നാല് ഭാവം തന്നെയാണ് ഭാവമായിത്തീരുനാത്_ഘടം ഫടമാ. 

യിത്തിരുന്നു, പടം പടവുമായിത്തിരുന്നു. അഭാവം ഭാവമായിത്തീരുന്നുപെനാ 
തുപോലെതനെ ഇതും പ്രമാണവിരുദ്ധമാകുന്നു. സാംഖ്യന്െറ പരിണാമവാദ. 
വും മുമ്പില്ലാത്ത ധമ്മങ്ങളുടെ ഉ ല്പത്തിയേയും നാശത്തേയും സ്വീകരിക്കുന്ന 
തിനാല്, വൈശേഷികപക്ഷത്തില്നിന്നു വൃത്യാസപ്പെടുന്നില്ല. കായ്യുത്തി 
നെറ അഭിപ്യക്തികൊണ്ടും തിരോഭാവംകൊണ്ടും അതു സത്തോ അസത്തോ 
ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവരുടെ സമാധാനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കില് 
തന്നെ (കായും കാരണാത്മനാ മുമ്പുതന്നെ അവ്ൃക്തമായിരിക്കുന്നു; അത് കാ 
രകവ്യാപാരംകൊണ്ടു വ്യക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു വ്യക്തിയുടേയും 
അവ്ൃക്തിയൂടേയും ജന്മനാശവ്യവഹാരം ഹേതുവായിട്ട വൈശേഷികപക്ഷ 
ത്തില്നിന്ന് ഇതു വൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുകയാണെങ്കില്തന്നൊ) 
അവരുടെ പക്ഷം ശരിയായിരിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് അഭിപ്യക്തിയും തി 
രോഭാവവും മുന്പുതന്നെ ® 66180 ഇല്പയോ എന്നു നിരൂപിക്കുമ്വോറം ആ പ 
ക്ഷവും മുമ്പത്തെപ്പ്യോലെതന്നെ പ്രമാണവിരോധമായി ഭവിക്കുന്നു. (2००९ (©) 
൨ മായിട്ടുള്ള ) ൭ല്പത്തി മുതലായത് കാരണത്തിന്െറതനെൊ സംസ്ഥാനമാണ് 
(ആകാരവിശേഷമാണ്) എന്ന പക്ഷത്തേയും ഈ ന്യായം കൊണ്ടുതന്നെ 
(സാംഖ്യപക്ഷത്തെ ഖണ്ഡിച്ച ന്യായംകൊണ്ടുതന്നെ) ഖണ്ഡിക്കാവുനതാണ്. 

അതിനാത സത്തായിട്ടുള്ള ഏകവസ്ത്ുതനനെ അവിദ്മയാല് ഉല്പത്തി 
വിനാശം മുതലായ ധമ്മങ്ങളെ.ക്കൊണ്ട്., രംഗത്തില് നടന് എന്നപോലെ, 
അനേകവിധമായി വികല്ലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നുള്ള പക്ഷം ശേഷിക്കുന്നു. ഭഗ 
വാനെെറ ഈ മതം “നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാപോ വിദ്യതേ സതഃ? എ 

1 (ആ) ഘടത്തിന്നു കാരണഭൂതമായ മൃുദവയവവിശേഷം. 



൧൮-0൦ അധ്യായം ൫൫൨൩ 

ന്ന ദ്ര്ോകത്തില്, സതപ്രത്യയം അവ്യഭിചാരമാണെന്നും അന്യയപ്രത്യയങ്ങഥം 

വൃഭിചരിക്കുന്നുവെന്നും സ്ഥാപിച്ചു പറയപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. 

ആത്മാ അവിക്രയനായിരിക്കുമ്വോറം കമ്മത്തിന്െറ അശേഷത്യാഗം 
എങ്ങിനെയാണ് അസാധ്യമായി ഭപിക്കുന്നത് 4 കമ്മം (ത്രി)ഗുണങ്ങളുടെ ധമ്മ 

മാകുന്നു. ഗുണങ്ങം പരമാത്ഥമായിട്ടള്ളവയോ അതോ അവിദ്യാകല്ലിതമോ 

(എന്ന സംഗതി) എങ്ങിനെയെങ്കിലുമാകട്ടെ. കമ്മം ആത്മാവില് അവിദ്യ 

കൊണ്ടാരോപിക്കപ്പലെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാലാകുന്നു “ഒരു നിമിഷംപോലും 

അവിദ്വാനായവന്നു കമ്മത്തെ നിശ്ശേഷം തൃജിപ്പാ൯ കഴിയുന്നതല്ല.? (അ. 

൩. ശ്രോ. ൫) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ആത്മാവിനെ അറിയുന്ന 
(>) 1) 9) 4] (> 9) ड 9) 1 2 || 

വന്ന് (പിദ്വാന് ), വിദ്യകൊണ്ട് @201}3} നിപത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്, കമ്മ 
9) 4) | ്ൂ (>) 

ത്തെ നിശ്ശേഷം തൃജിപ്പാ൯ കഴിയുന്നതാണ്. എന്തെന്നാല് @201)3) ९968 ആ 

രോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളതിനെറ ബാക്കി (പിദ്യോല്പത്തിക്കുശേഷം) കുറച്ചുപോല്ും 
1) 3) ര @ 2 <] 

ശേഷിപ്പാ൯ തരമില്ല. തിമിരദൃഷ്ടികൊണ്ട് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമ 

തൊരു ചന്ദ്രന് മുതലായതിനെറ ലേശമെങ്കിലും ബാക്കി. തിമിരം നിങ്ങിയതി 

നെറ ശേഷം, ഇരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അതിനാല് “സവകമ്മാണി മനസാ (അ. 

൫. ദ്രോ. ൧൩), “സ്വേ സ്വേ കമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിഭ്ധിം ലഭതേ നരഃ”, “സ്വക 

മ്മണാ തമഭ്യച്ചൃ) സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ? (അ. ൧൮. ദ്രോ. ൪൫. ൪൬) എ 

ന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങഥം ഉ പപന്നമായി ഭവിക്കുന്നു. 

കമ്മയോഗംകൊണ്ടു ജ്ഞാനനികഷ്ഠായോഗ്യതാലക്ഷണമായ യാതൊരു സിദ്ധിയാണ്” പറയ 
ത് യ ठ 4 -‡) © > +) ६ റി റി റു പ്പെട്ടത് അതിന്െറ ഫലമായ ജ്ഞാനനിഷ്ാലക്ഷണമായ നൈഷ്ഠുമ്മയസിദ്ധിയെപ്പുററി പറയേണ 

മെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് ഈ ശ്രോകമാരംഭി ക്കുന്നു ~ 

൪൯. അസക്തബുദ്ധിഃ സവത്ര ജിതാത്മാ വിഗതസ്സ്ഹഃ 

നൈഷ്ഠുമ്മ്യസിദ്ധിം പരമാം സംന്യാസേനാധിഗച്ചൂതി. 

സവ്ത്ര-സകലവസ്തൂക്കളിലും, അസക്തബുദഭ്ധിഃടസംഗശൂന്യയ മായ 602 {11600058 

ടിയവനും, ജിതാത്മാടനിരഹംകാരനും, വിഗതസ് പുഹഃടഫലവിഷയമായ ഇച്ചയില്പാത്ത 

വനുമായവന്, സംന്യാസേന-കമ്മതല്ഫലസംഗത്യാഗമായിരിക്കുന്ന സന്യാസംകൊണ്ട്, 

പരമാം ഉത്തമമായ, നൈഷ്കുമ്മയസിദ്ധിംടസവ്ൃവകമ്മനിപൃത്തിലക്ഷണമായ ചിത്തശുദ്ധി 

യെ, അധിഗച്ചുതിടപ്രാപിക്കുന്നു. 

സകലവസ്തക്കളിലും സംഗശുന്യമായ ബൃഭ്ധിയോടുകൂടിയവനും നിര 

ഹംകാരനും ഫലേക്ഛൂയില്ലാത്തവനുമായവ൯ കമ്മതല്ഫലസംഗത്യാഗമായിരി 

ക്കുന്ന സന്പാസംഒകാണ്ട്' ഉത്തമമായ സവ്ൃകമ്മനിവൃത്തിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന 

ചിത്തശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 
॥ ) 0 न <) ि 

(ശം_ഭാ) സവത്ര--ആസക്തിക്കു ७०००१०९०) 88. പുത്രദാരാടിയില്; 
ഴ് वि 

അസക്തബുദ്ധ്ഃ_സംഗരഹിതമായ അന്തഃകരണത്തോടുകൂടിയപ൯ഃ ജിതാത്മാ 
3 9 

= അന്തഃകരണത്തെ സ്വാധിനമാക്കിട്ടുളളവ൯; വിഗതസ്റ്പൂഹഃ-ദേഹം ജിവിതം: 
. र १ )) 3) ഴി 9} 

ഭോഗങ്ങാം എന്നിവയില് തൃഷ്ണുയില്ലാത്തപ൯. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ആത്മ 
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ജ്ഞാനി (സംന്യാസേന-) സമൃഗ്ശശനംകൊണ്ട്', അല്ലെങ്കില് സമൃശ്ശനപൂ 
വ്ൃകമായ സവ്പകമ്മസന്യാസംകൊണ്ടു നൈഷ്ഠുമ്മൃസിഭ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ധൈ 

ഷ്ടുമ്മ്യസിദ്ധി__നിഷിക്രിയബ്രഹ്മമാകുന്ന ആത്മാവ'ന്െറ ജ്ഞാനംനിമിത്തം 
എവനില്നിന്നു സവവകമ്മത്ങമം നിവത്തിചിരിക്കുന്നപോ അവന് 09०91029: വൃകമ്മത്ഭമും നിവത്തിച്ചിരിക്കുന്നുലേ: १1022; 
അവന്െറ ഭാവം നൈഷ്ഠുമ്മ്യം. നൈഷ്ഠുമ്മ്യംതന്നെയായ സിദ്ധി നൈഷ്കുമ്മ്യ 

൭ (> ഈ ; 

^] 5) 1 ] റി ] 5) | ^) ६ 5] ള് | സിദ്ധി. അല്ലെങ്കില് നൈഷ്ടമ്മ്ൃയത്തിന്െറ സിദ്ധി നൈഷ്കമ്മ്യസിദ്ധി. നിഷ 

ക്രിയാത്മസ്വരൂപാവസ്ഥാനലക്ഷണമായ (നിഷ് ക്രിയാത്മസ്വരൂപമായിട്ടിരി 
<) | || ) ^] 5) 5) ५) ക്കുക എന്ന ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ) നൈഷ്ടുമ്മൃയത്തിനന്െറ സിദ്ധി (091 नतक) 

എന്നത്ഥം. നൈഷ്കുമ്മ്യസിദ്ധി കമ്മയോഗംകൊണ്ടുണ്ടാകുനന സിദ്ധിയില്നി 
9) 

൭ ത 2 & 2 ന്ന വിലക്ഷണമാകുന്നു; അതിനാല് അതു പ്രകൃഷ്ടവയമാകുന്നു. അതു സദ്ധ്യോമു 
| १) 

ക്ത്യവസ്ഥാനരൂപമാകുന്നു (ഉടനെ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയാ 

കുന്നു). അങ്ങിയെയിരിക്കുന്ന ഈ നൈഷ്ടുമ്മയസിദ്ധിയെ സമ്യശശന൦കൊണ്ട് 9 

അല്ലെങ്കില് സമ്യശശനപൂയ്യകമായ സവ്യകമ്മസന്യാസംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കുന്നു. 

അപ്രുകാരം ഭഗവാ൯തന്നെ “സവകമ്മാണി മനസാ 00०09} त) ...നൈവ കു 

@^ ന കാരയന് ആസ്സ്നേ? (അ. ൫. ശ്ലോ. ൧൩.) എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
റി 

൬ ५ + ഈശ്വരപൂജാരൂപമായ മുമ്പറയപ്പെട്ട സ്വകമ്മാനുഷ്ടാനംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്വറഞ്ഞ ല 
;) ए [ക 

ക്ഷണത്തോടുകൂടിയ (ജ്ഞാനനിഷ്ഠായോഗ്യതാലക്ഷണമായ) സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവനും ആ 
[] ൽ 

ത്മവ വേകജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കന്നവനുമായവന്നു കേവലം ആത്മജ്ഞാനനിഷ്ണാരൂപമായും 651 ०9 

മ്മൃയലക്ഷണമായുമിരിക്കുന്ന സിദ്ധി ഏതൊരു ക്രമംകൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്നതെന്നു ഭഗവാന് പറയുന്നു 

@0. സിദ്ധിം പ്രാപ്പോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്പോതി നിബോധ മേ 
ത്ത 86, 

3) 

സമാസേനൈവ കൌന്തേയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. 
< 

ഹേ കൌന്തേയ അല്ലയോ 701० )@)› സിദ്ധിം പ്രാപ്തഃ (സ൯)--നൈഷ്ടുമ്മയസി 

ഭ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവന്, ബ്രഹ്മ-ബ്രഹ്മത്തെ, യഥാ-ഏതു പ്രകാരം, ആപ്ലോതിടപ്രാപിക്കു 

07260199 തഥാ-ആ പ്രകാരത്തെ, സമാസേന ഏവ-സംക്ഷേപമായി, മേട-എന്െറ വാ 

ക്കില്നിന്ന്', നിബോധ--അറിഞ്ഞാലും. യാടയാതൊരു ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിം ജ്ഞാനസ്ൂ) പരാ 

നിഷ്ഠാ-ജ്ഞാനത്തിനെറ പയ്യുവസാനമാകുന്നു. 

അല്ലയോ കുന്തീപൃത്ര, സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവന് ഏതു പ്രകാരമാണ് 

ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആ പ്രകാരത്തെ എനെറ വാക്കില്നിന്നു നീ മന 
റി ;) :] ि। # ) १ 

സ്റ്റിലാക്കിയാലും. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി ജ്ഞാനത്തിനെറ പയ്യുപ 

സാനമാകുന്നു. 

८०० ഭാ) സിദ്ധിം പ്രാപഃ_സ്വകമ്മംകൊണ്ടി ഈശ്വരനെ അച്ിച്ച് ८९ പ്രാ തെ 3 
9] 5) 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസാഭത്താല് ദ്ദേഹേന്്രീയങ്ങഥംക്കു ജ്ഞാനനിഷ്ഠായോഗ്യതാ 
0 (124) र + 010 2 ലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവ൯. “സിദ്ധിം പ്രാപ്തഃ? എന്നത 

(1 9) ५ श 

ഇനി പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നതിനന്െറ ഒരു മുഖവൃരയാകുന്നു. ഇനീ എന്താണ് 

०1020100 ഭാവിക്കുന്നത് __ജ്ഞാനനിഷ്ഠാരൂപമായ യാതൊരു പ്രുകാരംകൊ 

ണ്ടാണ് അവന് ബ്രഹ്മത്തെ__പരമാത്മാവ'ന൩െ൨പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്രുകാരമു 



൧ कप 
൧൮൨ാം അധ്യായം ൫൫൫ 

0 ;} > ന് $) 0 4 റി] 7 88 ജ്ഞാനനിഷ്ഠാപ്രാപ്പിക്രമത്തെ നീ എന്റെറ വാക്കില്നിന്നു നിശ്ചയമായ് 
ഴി 6) ) 

റു മനസ്സ്സിലാക്കിയാലും. വിസ്കാരമായിട്ടാണോ പഠയുവാ൯ ഭാവിക്കുനതി? ഭഗ 
വാ൯ പഠറഴയുന്നു__ അല്ല, സംക്ഷേപമായിട്ടമാത്രം. 

4 & 9) 2 റ 2 % 2 2 യഥാ @>3०० പ്രാപ്ലോതി തഥാ 09)669 10602 എന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു 
{) റ ८ (९21०० @-3००९2,06न17 ഭഗവാനാല് त 2112-1) 29998150? അത് ഇന്നതാണ് എ 

ന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നായി ഭഗവാന് പറയുന്നു __ജ്ഞാനസ്തയ യാ പരാ നിഷ്ടാ__ 
നിഷ്ഠാ--പയ്യുവസാനം, പരിസമാപി. അതു പരയായിരിക്കുന പരിസമാപി ^ ത ത യാകുനു. 

എന്തിനെറ പരിസമാപി? 
രതീ 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനെറ. 

അത് (നിഫ്ട) എന്തൊരു മാതിരിയാകുന്നു? 
(2 

അത്” ആത്മജ്ഞാനംപോലെയാകുന്നു. 

ആത്മജ്ഞാനം എന്തൊരു മാതിരിയാണ്? 
അത് ആത്മാവിനെറ മാതിരിയാകന്നു. 

ആത്മാ എന്തൊരു മാതിരിയാകുന്നു? 
9) ४ ആത്മാ, ഭഗവാന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരവും, ഉ.പനിഷദ്വാക്യങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടും സ്ത്യായംകൊണ്ടും പറയപ്പെടട്ടിട്ടള്ള പ്രകാരവുമാകുന്നു. 

പൃവ്യപക്ഷം_ജ്ഞാനമെന്നതു വിഷയാകാരമായിരിക്കുന്നു (ജ്ഞാനത്തി 
ന്നു വിഷയമായിട്ടള്ളതിനെറ ആകാരമായിരിക്കുന്നു). എന്നാല് ആത്മാ (ജ്ഞാ 
നത്തി।ന്നു) വിഷയമാണെന്നോ., ആകാരത്തോടുകൂടിയതാണെന്നോ. ഒരു €) भ्ल 
ലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. 

2) ¢ ‡] ണ 2 % ൪ (4 സമാധാനം__“ആത്മാ ആദിത്യപണ്ണുനാകുന്നു? (ശ്വേ. ഉ. ൩. ൮], ആ 
ത്മാ പ്രകാശസ്വരൂപനാകുന്നു? (ഛാ. ഉ. ൩. ൧൪. ൨), ആത്മാ സ്വയംജ്യോതി 

0 9 ിങ്ങി १.३१ ॥ സ്റ്റാകുന്നു? (ബ്ല. ഉ. ठ. ൩. ൯) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രുതികളില് ആത്മാ ആകാ 
രത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. 

പൃവ്ൃവപക്ഠം__ ഇല്ല, ആത്മാവിന്നു തമോരൂപത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന 
തിന്നാകുന്നു മേല്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങറം. ആത്മാപില് ദവ്ൃഗുണാദ്യാകാരങ്ങറം 
പ്രതിഷേധിക്കപ്പെടുയ്വോഠം ആത്മാവിന്നു തമോരൂപത്വമുണ്ടെന്നു വരുന്നു. ന ക () റൂ നാ റ്റ <) ത ह ൭ റി <] ् ध അതിനെ പരിഹരിപ്പാനാണ് “ആടിത്യവണ്ണും” എന്നിങ്ങിനെയു; വാക്യ 
ങ്ങും. “അരൂപം? (കഠ. ഉ. ൩. ൧൫) എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാപിനു രൂപം പ്ര 
ത്യേകം പ്രതിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താഴെ പറയുനാ ശ്രുതിപാക്യംകൊണ്ട' റൂ 9 നി റൂ റി ;) ആത്മാവിന്നു വിഷയത്വവും പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു _ ८7 १५०३९८० തിഷ്ടതി രൂ 
പമസ്ധയ ന ചക്ഷുഷാ പശ്യതി കശ്ചനൈനം.അതിന്െറ രൂപം (നമ്മുടെ) ദൃഷ്ടി 

= 9) । 9] അ )] छ) 5) യില് നില്ലകുന്നില്ല. ആരും അതിനെ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുനില്ല” (ശ്വേ. ഉ. ര്. 



१/1 
൭൫൫൬ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

൨൦), “അശബ്ദുമസ്റുശം? (കഠ. ഉ. ൩. ൧൫). അതിനാല് ആത്മാകാരമാണ് 
ജ്ഞാനമെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. 

എന്നാല് പിന്നെ ആത്മാവിന്െറ ജ്ഞാനമെങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നു? ജ്ഞാ 
നം യദ്വിഷയകമായിരിക്കുന്നുപോ തദാകാരമായിട്ടാണ്? അത് (സവ്വജ്ഞാന 
വും) ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിന്നു വാദമില്ല. ആത്മാ നിീരാകാരനാണെന്നും (ആ 
ത്മാവിന്നു വിഷയത്വമില്ലെന്നും) പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനവുമാത്മാവും രണ്ടും നിരാ 
കാരമാകണെങ്കില് പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് അതിന്െറ (ആത്മജ്ഞാനത്തി 
ന്െറ) ഭാവനാനിഷ്ട ഉ ണ്രാകുന്നത് ൭ 

സമാധാനം_അ ങ്ങിനെയല്ല > എന്തെന്നാല്. ആത്മാ അ ത്യന്തം നീ 
മ്മലവും അത്യന്തം സ്വച്ഛുവും അ ത്യന്തം സ്മൂക്ഷ്മുവുമാണെന്നു കാണിക്കാവുന്ന 
താണ്. ബുദ്ധിക്കും ആത്മാവിയനെപ്പ്യോലെ നൈമ്മല്യം മുതലായതുണ്ടെന്നു 
കാണിക്കാവുന്നതാകയാല് ബുദ്ധിക്ക് ആത്മചൈതന്യ്യാകാരത്തിന്െറ ആഭാ 
സത്വമുണ്ട് എന്നതു ശരിയായിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് ബുദ്ധിയുടെ ആഭാസമാകു 
ന്നു; ഇന്ര്രിയങ്ങറം മനസ്സിന്െറ ആഭാസങ്ങളാകുന്നു.1 ദേഹം ഇന്ദ്രിയാഭാസമാ 
കുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട സാധാരണ്ജനങ്ങറം (സ്ഥല) ദേഹത്തെ മാത്രം ആ 
ത്മാവായി ദശിക്കുന്നു. ദേഹം ചൈതന്മൃത്തോടുകൂടിയതാണെന്നു വാദിക്കുന്ന 
ലോകായതികന്മാര് ചൈതന്യവിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ദേഹംതന്നെ ആണ് പുരു 
०१११ (ആത്മാ) എന്നു പാദിക്കുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ മററ ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം 
ചൈതന്യത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്ന. അതുപോലെതനെ മന 

९, 

^ 
ലരും, ബുദ്ധി ചൈതന്യത്തോടുകൂടിയതാണ്” (ബുദ്ധിക്കാണ് ആത്മത്വം) എ 

ചൈതസ്ത്യത്തോടുകൂട.യതാണെന്നു (മനസ്സ്ിന്നാണ് ആത്മ ത്വമെന്നു) ചി 

02 വേറെ ചിലരും, വാദിക്കുന്നു. അപൃവ്വം ചിലര് (പ്രകുതിചൈതന്യപാദി 
കഠം) ബുഭ്ധിക്കും മേലെയായിട്ട്' അവിദ്യയുടെ അവസ്ഥയായ അവ്യാകൃതം എ 
ന്ന പറയപ്പെടുന്ന അവ്യക്തം എന്നൊന്നുണ്ടെന്നും. അതാണ്” ആത്മാ എന്നും 
സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ബുദ്ധി മുതല് ദേഹംവരേയുള്ളപയിലെല്ലാററിലുമുള്ള ആ 
ത്മചൈതസ്യാഭാസതയാണ് അവയില് ഓരോന്നിലും ആത്മഭരാന്തിക്കുളള കാര 
ണം. അതിനാരു ആത്മവിഷയമായ ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചുകൊടു ക്കുക എ 
ന്നത് അനാവശ്യമാകുന്നു. എന്നാല് പിന്നെ ഏതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 
ത് ?_ ആത്മാവില് നാമരൂപാദി അനാതമവസ്ത്ുക്കളെ ആരോപിച്ചിട്ടള്ളതിനെ 

(ആ) & ഭാവനാനിഷ്ട__ ഭാവനാടപിന്നേയും പിന്നേയുമുള്ള അനുസന്ധാനം. നിഷ്ണാടസമാഫ്ലി. ആ 
ത്മസാക്ഷാല്കാരദാ൪ഡ്യം. ആശത്മാവിന്േറയോ ജ്ഞാനത്തിന്േറയോ നിരാകാരത്വത്തികകല് 
ഇതൊന്നും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല എന്നത്ഥം. 

1 മമ്പവറഞ്ഞ സാമ്യത്തെ അനുസരിച്ചു ജ്ഞാനപരിണാമവതിയായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ആത്മ 
ചൈതസ്ത്രാഭാസത്താല് വ്യാഫ്തുമായിരിക്കുന്നുഃ മനസ്സ് സാഭാസമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിഷാല് 

റി $] ഥ് ;] ലി റ] ) 9 വൃയറപ്ലുമായിരിക്കുന്നു; ഇന്ദ്രിയങ്ങഠം സാഭാസമായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനാല് വ്യാപ്തമായിരിക്കു 
ന്ന; സ്ഥുലദേഹം സാഭാസമായിരിക്കുന്ന ഇന്രിയങ്ങളാലും വ്യാഘ്ലമായി രിക്കുന്നു. 
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6) + ) റി 4 8 4) 1) നീവത്തി ത്ര . ാധ്യാരോപിതങ്ങളാ വത്തിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടള്ള । അവിദ്യാധ്യാരോപ് ॥ കൂ 
യ സവ്വപദാത്ഥങ്ങളുടേയും ആകാരങ്ങളാല് വിശിഷ്ടമായിട്ടതന്നെയാണ്' ആ 
ത്മാ പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതിനാല് ആത്മചൈത ന്ൃത്തിന്െറ വീജ്ഞാനം 
കൊണ്ടു കായ്യുമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ വിജ്ഞാനവാദികകായ ബെൌദ്ധന്മാര് 
വിജ്ഞാനമല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല എന്നു വാദിക്കുന്നു (ജേഞയമായിട്ടള്ള 
സവ്യവും .ജ്ഞാനത്താല് പ്യ്യാപ്തമായിട്ടാണി അ വിയപ്പെടുന്നത്; അതിനാല് 
ജ്ഞാനവ്ൃയതിരിക്തമായിട്ടി ആ സ്തൂവസ്ത വില്ല എന്നത്ഥം). അതു തന്നത്താ൯ 
അറിയുന്നതുകൊണ്ട്” (ജ്ഞാനംതന്നെ ജേഞയമാകനാതുകൊണ്ട് ) അത്” (വി 
ജ്ഞാനം) ഉണ്ട്” എന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു വേറെ പ്രമാണമാവശ്യമില്ല എന്നും അവര് 
വാദിക്കുന്നു. അതിനാല് ആ വിദ്യയാല് ബ്രഹ്മത്തില് ആരോപിക്ക൭ പുട്ടിട്ടള്ള 
തിനെ നീക്കിയാല് മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മം അത്ൃന്തപ്രസിഭ്ധമാ 
യിരിക്കുന്നതിനാല് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തില് ലേറെ യത്തം (ഭാവന) ചെയ്തിട്ടാവശ്യ 
മില്ല. ബ്രഹ്മം അത്യന്തപ്രസിദ്ധമായതു൦, ക്ഷണത്തില് അറിയപ്പെടത്തക്ക 
തും. വളരെ സമീപത്തിലിരിക്കുന്നതും, ആത്മാതന്നെയായിരിക്കുന്നതും. ആ 
ണെങ്കിലും, അവിദ്ദയാല് കല്ലിക്കപ്പെട്ട നാമരൂപപിശേഷാകാരങ്ങളാല് അപ 
०००९० ബുദ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവിപേകികറംക്കി അതു (ബ്രഹ്മം) അ 
പ്രസിദ്ധമായും,. ९211९ 9०९०००००» വളരെ ൂരത്തിലിരിക്കുന്നതാഷും, അന്റ്യമാ 
യ ഒരു വസ്ത്രപെന്നപോലെയാഴും, തോന്നുന്നു. എന്നാല് ബാഫ്യയമായ (നാനാ 
വീധ) ആകാരങ്ങളില്ന്ിന്ന് നിവത്തിപ്പ്റിക്കപ്പെട്ട ബൃദ്ധിയോടുകൂടിയവരും {> 
രപ്രസാദത്തെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും, പ്രസന്നമാനസന്മാരുമായവക്കാ ഇതിനേ 
ക്കാറഠം (ബ്രഹ്മത്തേക്കാഠം) മേലെയായിട്ടം, ഇത്ര സുഖമായിട്ടും, സുപ്രസിദ്ധമാ 
യിട്ടം, സുവിജേഞയമായിട്ടം, സമിപമായിട്ടും, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിനാലാ 
കുന്നു “പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധമ്മ്യം? (അ. ൯. ഗ്രോ. ൨) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുനത്. 

പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നു നടിക്കുന്ന മററു ചിലര് ഇങ്ങിനെ പാടിക്കുന്ന _ ̀ 
ആത്മാ നീരാകാരമാകുന്നു. ആ തിനാല് ബുദ്ധി ആത്മവസുപിനെ ഗ്രഹിക്കു 
ന്നില്ല. (നിരാകാരത്വംഹേതുവായിട്ട? ആത്മാവില് ബുദ്ധിക്കു പ്രവൃത്തിഷില്ല..) 
അതിനാല് സമ്യഗ് ജ്ഞാനനിഷ്ഠു ദുസ്സാധ്യമാകുന്നു. 

ശരിതന്നെ. ഗുരുസമ്പ്യദായരഹിതന്മാരും, വേദാന്തോപദേശത്തെ കേറം 
ക്കാത്തവരും ബാഹ്യവിഷയങ്ങളില് അത്യന്തം ആസക്തമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി 
യോടുകൂടിയവരും, ശരിയായ പ്രമാണങ്ങളില് വേണ്ടുംവണ്ണം പരിശ്രമിക്കാത്ത 
വരുമായവരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോജും അതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാല് ഇ 
തിന്നു വിപരിതമായിട്ടള്ളവര് (അദ്വൈതനിഷ്ടന്മാര്), ആത്മചൈതന്യയമല്പാ 
തെ വേറെ വസ്തുവിനെ കാണാത്തതിനാല് ലൌകികമായ ഗ്രാഹൃഗ്രാഹകമായി 
രിക്കുന്ന ദ്വൈത വസ്തു വില് സല്ബുദ്ധി അവക്കു തീരെ ഉ ണ്ടാകുനാത ലവ. ഈ 
സംഗതി ഇങ്ങിനെതന്നെയാണ്. മറെറാരു പിധമ ലും എന്നു നാമും പറഞ്ഞി 
ണ്ട്. യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഃ? (അ. ൨. ഗ്ലോ. 

(1: 
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൬൯) എന്നു ഭഗവാനും പറഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലോ. അതിനാല് ബാഹ്യമായ ആകാ 
രഭേദങ്ങളില് ഉള്ള ബുദ്ധി നിപത്തിപ്പിക്കുനതുതന്നെയാണ്' ആത്മസ്വരൂപാ 
ലംബഈത്തിന്നുള്ള കാരണം. എന്തെന്നാല് ആത്മാ ആക്ടും ഒരിക്കലും അപ്ര 
സിഭ്ധമായിരിക്കുന്നില്ല. ത്തത്മാ പ്രാപ്യയമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല. അപ്രകാരം 
തന്നെ ആത്മാ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടോ, സ്വികരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടോ 
ഉള്ള ഒരു വസ്ത്വുമല്പ. ആത്മാ അപ്രസിദ്ധമാണ് എന്നു വരികില് പ്രാണിക 
ജടെ സകലപ്രവൃത്തികളും അസ്വാത്ഥങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നതാണ് (അവയെ 
ക്കൊണ്ടു തങ്ങഥംക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെയായി ഭവിക്കുന്നതാണ്). 
ദേഹാദ്യചേതനവസ്തക്കറംക്കുവേണ്ടിയാണ് (പ്രാണികളുടെ പ്രവൃത്തികഠം) എ 
ന്നു കല്ലിപ്പാ൯ കഴിയുന്നതല്ല. സുഖം സുഖത്തിന്നുവേണ്ടിയാണെന്നും. ദുഃഖം 
ടുഃഖത്തിന്നുവേണ്ടിയാണെന്നും കല്ലിപ്പാനും പാടില്ല. ലോകത്തിലുള്ള സകല 
വ്യവഹാരങ്ങളുടേയും അവസാനം ആത്മാവബോധമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്. 
നമ്മുടെ സ്ഥൂലദേഹത്തെ പരിച്ഛേേദിപ്പാ൯ (വിചരിപ്പാ൯) ബൊഹ്യമായി പേ 
റൊരു പ്രമാണം ഏതുപ്രകാരമാവശ്യമില്ലയോ അതുപോലെ നമുക്കു? അതിലധി 
കമടുത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറിയുവാന് വേറെ പ്രമാണമാവശ്യമില്പ. ഇ 
ങ്ങിനെ വിപേകികറംക്ക് ആത്മജ്ഞാനനിഷ്ക സുപ്രസിദ്ധമാണെന്നു സിദ്ധമാ 
കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്ന് ആകാര മില്ലാത്ത തിനാല് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെ 
ന്നു വാദിക്കുന്നവര്. ജേഞയവസ്തര അറിയപ്പെടുന്നതുതന്നെ ജ്ഞാനംകൊണ്ടാക 
യാല് സുഖാടിയെപ്പ്യോലെതന്നെ ജ്ഞാനവും അത്യന്തം പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു 
വെന്നു സമ്മതര്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിന്നുംപുറമേം ജ്ഞാനമെന്നത് (ഒരുവന്ന് ) 
അറിയുവാനിച്ഛിക്കത്തക്ക ഒരു വസ്ത്രവാണെന്നു പറയുവാനും പാടില്ല. ജ്ഞാ 
നം അപ്രസിദ്ധമാണെങ്കില് ഒരു ജേഞയവസ്തുവിനെപ്പ്യോൊലെ അതിനേയും ആ 
റിയുവാനുത്സാഹഫിച്ചേനെ. ഇതിന്നൊരുദാഹരണം__ഘടാടിലക്ഷണമായിരിക്കു 
ന്ന ജേഞയവസ്തുവിനെ എപ്രകാരമാണ്” ജ്ഞാതാവ്: ഇജ്ഞാനംകൊണ്ടു പ്രാപി 
പ്യാ൯ (അറിയുവാന്) ഇച്ചിക്കുന്നത് അതു പോലെതന്നെ ഇഞാനത്തേയും ജ്ഞാ 
താവ് ജ്ഞാനാന്തരംകൊണടു പ്രാപിപ്പാന് ഇച്ഛിച്ചേനെ. എന്നാല് 01001010) 
ങ്ങിനെയല്ല. അതിനാല് ജ്ഞാനം അ ത്ൃന്തപ്രസിഭ്ധമായിരിക്കുന്നു. അതുഹഫേ 
തുവായിട്ടുതന്നെ ജ്ഞാതാവും പ്രസിദ്ധനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് 
(ആത്മ) ജ്ഞാനത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു യാതൊരു യത്തവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആ 
ത്മാവില്നിന്ന് അനാത്മബുദ്ധിയെ നിപത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്നുചേണ്ടിമാത്രം യ 
ത്ാംചെയ്മാല് മതി. അതിനാല് ജ്ഞാനനിഷ്ട അനായാസേന 0002196} 5 
പ്പെടുവാ൯ യോഗ്യമാകുന്നു. 

ध ;] ¢ 

ജ്ഞാനത്തിനെറ് പരയായ ഈ നിഷ്ടയെ എങ്ങിനെയാണ്” ചെയ്യേണ്ടത് എന്നു കാണിക്കു 
ന്നതിന്നായി ഇനി അതിനെ ` ജ്ഞാനത്തിന്െറ പരയായ 01 1क ०९०) പററി പറയുന്നു 

൫൧. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ സ്രത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച 
ശബ്ദാദീ൯ വിഷയാംസ്ത ചത്തവഠ രാഗദ്വേഷൌ 09] 80) ച. 
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വിശുദ്ധയാ ബുദ്ധ്യാ യുക്തഃടമുമ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള സാത്ത്വികബുദ്ധിയോടുകൂ 

ട്ടിയും, ്ൃത്യാടസാത്ത്വികമായ ധ്ൃതികൊണ്ട്, ആത്മാനം-ആ ബുദ്ധിയെത്തന്നെം, നിയമ്യ 
ചം-നിശ്ചയമാക്കിത്തീത്തും, ശബ്ദാദീന് വിഷയാന്-ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളെ, തൃക്ത്വാ:- 

പരിതൃജിച്ചും, രാഗദ്വേഷൌ(തദ്വിഷയമായ) രാഗദ്വേഷങ്ങളെ, 0)] ऽते) ചടതള്ളിക്ക 
ഞ്ഞും 

4) 9) <) റി > റൂ മുമ്പറയപ്പെട്ട സാത്തവികബൃദ്ധിയോട്ടകൂടിയും, സാത്ത്വീകമായ ധൃത 

കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിയെത്തന്നെ നിശ്ചലമാക്കിത്തിത്തം, ശബ്ദാദിപിഷയങ്ങളെ 
പരിതൃജിച്ചും തദ്വിഷയമായ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ. തളളിക്കളഞ്ഞും (ഇരിക്കുന്ന 

८ 2 2 )) 2 2 ഴി | യ ०10 :ബ്രഹ്മഭയായ കല്പതേ.ബ്രഹ്മഭാവത്തിന്നു യോഗ്യനായ ഭവിക്കുന്നു എന്നീ 
4) # ८ )} ങ്ങിനെ മൂന്നാമത്തെ ദ്ര്രോകത്തിലുള്ള ഭാഗത്തോടു സംബന്ധിപ്പിച്ചന്വയിക്കേ 

ണ്ടതാകുന്നൂ). 

(ശം_ ഭാ) വിശുദ്ധയാ-മായാരഹിതമായിരിക്കുന്നഃ; ബുദ്ധ്യാ യുക്തഃ-അ 
ധ്യപസായാത്മികയായ (നിശ്ചയാത്മികയായ) ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവ൯ഃ ९००) = 
ധൈധയ്യുംകൊണ്ട് > ആത്മാനം_കായ്യുകരണസംഘാതത്തെ (ദേഹേന്ദ്രിയസമൂഹ 
ത്തെ; നിയമ്യ-.നിയമനംചെയ്തിട്ട് , വശീകരിച്ചിട്ട'; ശബ്ദാദി൯ വിഷയാ൯ 
ത്യക്ത്വാ-ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളെ ത്ൃജിച്ചിട്ട് _എന്നു വെച്ചാല്, ശരിരസ്ഥിതി 
ക്കു വേണ്ടുന്നവയെ ഒഴിച്ച് സുഖാത്ഥമായ മററുള്ള വിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച്” എ 
ന്നത്ഥം. രാഗദ്വേഷൌ ०1} 80] ച-ശരീരസ്ഥിതിക്കുലേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങ 
ഒീലുംകൂടി രാഗദ്വേഷങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച്. 

അതിന്െറശേഷം__ 

൫൨. പവിവിക്തസേവി ലഫ്വാശീ യതവാക്കായമാനസഃ 
ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതം. 

വിവിക്തസേവിടപരിശുദ്ധമായ ദേശത്തു വാസംചെയ്യുന്നവനായും, ലഘ്വാശിം: 
മിതമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവനായും, യതവാക്കായമാനസഃടവാക്കിനേയും ദേഹത്തേയും മനസ്സി 
നേയുൃമടക്കിയവനായും, നിത്യംഎപ്പോഴും, ധ്യാനയോഗപരഃധ്യാനയോഗത്തില് തല്പ 
രനായും, വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃട(ധ്യാനവിച്ഛിത്തി വരാതിര് ിപ്യാന്വേണ്ടി പിന്നേയും 
പിന്നേയും ദൂഡ്ഥമായ) വൈരാധഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചവനായും__ 

പരിശുദ്ധമായ ദേശത്തു വാസംചെയ്യുന്നപനായും, മിതമായി ഭക്ഷിക്കു 
ന്നവനായും. വാക്കിനേഷും ദേഹത്തേയഷും മനസ്സ്റിനേഷുമടക്കിയപനായും, സ്വ 
ദാ ധ്യാനയോഗതതപതനായും,; ദൂഡ്ധമായ വൈരാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചവനാഴും. 

(ശം_ ഭാ) ०4101) ७6001) = 90 + നദീതിരത്തുള്ള മണല്ത്തിട്ട”, പവ്വ 
തങ്ങഠം. ഗുഹകറം ഇങ്ങിനെയുള്ള വിജനപ്രദേശങ്ങളില് വാസംചെയ്യുന്നപന്. 
ലഫ്വാശീംലഫുവായി ഭക്ഷിക്കുനനപ൯. വിപിക്തസേവയും ലഫ്വശനവും നി 
ദൂമുതലായ ദോഷത്തെ നീവത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാല് ചിത്തപ്രസാഭത്തിന്നു ഹേതു 
വായി ഭവിക്കുന്നു. യതവാക്കായമാനസഃ_യാതൊരു ജ്ഞാനനിഷ്ടനാണ്', വാ 
ക്കിനേയും ദേഹത്തേയും മനസ്സ്സിനേയുമടക്കുന്നത് അപന് യതവലാക്കായമാനസ 

11 
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120९ യതീിയായി ഭവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സകലകരണങ്ങളേയുമടക്കീട്ട, ധ്യാ 
ായോഗപരഃ.__ ധ്യാനം-.ആത്മസ്വരൂപചിന്തനം; ആത്മാപില്തനൊ മനസ്സി 
നെ ഏകാഗ്രമാക്കി നിത്തുന്നതു യോഗം. അങ്ങിനെഴുള്ള ധ്യാനയോഗങ്ങറം 
യാതൊരുവന്ന പരത്വേന കത്തവ്യയങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ അവന് ധ്യാനയോഗ 
1009. നിത്യ ०= ०68 10०. നിത്യ?ശബ്ദുംകൊണ്ട്? അവന്നു മനതുജപാടി വേ 
റെ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്നു. വൈരാഗ്യം. 
വിരാഗഭാവം__ദൃഷ്ഠാദ്ൃഷ്ടങ്ങളായ വിഷയങ്ങളില് തൃഷ്ണുയില്ലായൂു. സമുപാശ്രി 
മഃ.നിത്യം ആശ്രയിച്ചുവന്. 

അതിന്നും പുറമെ 

൫൩. അഹംകാരം ബലം ദപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം 
വിമുച്ച നിമ്മമഃ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്പതേ. 

അഹഹഹംകാരം-അഹംകാരത്തേയും, ബലംടടുരാഗ്രഹത്തേയും, ദപ്പംയോഗബലം: 
കാണ്ട് ഉന്മാഗ്ശുപ്രവൃത്തിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ദപ്പുത്തേയും, ` കാമം-(പ്രാരബ്ലവശാല് 0.12 
ച)മാണങ്ങളായ വിഷയങ്ങളില്) ആശയേയ്ും, ക്രോധം--കോപത്തേയും, പരിഗ്രഹം--പ 
ിഗ്രഹത്തേയും (അഭിമാനത്തേയും), വിമുച്ച്യടതീരെ തൃജിച്ചിട്ട്, നിമ്മമഃ--മമതയില്പാത്ത 
നായും, ശാന്തഃടശ്രേഷ്ടമായ ഉപശാന്തിയെ പ്രാപിച്ചവനായുമിരിക്കുന്നവന്, ബ്രഹ്മഭൂ 
0യട-*“ഞാന് ബ്രഹ്മമാകുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്നതിന്നായി, കല്പതേം- 
യാധ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. । 

അഹംകാരത്തേയും, ദുരാഗ്രഹത്തേയും, ദപ്പുത്തേയും, വിഷയങ്ങളില് 
८०७९०९४०) കോപത്തേയും, പരിഗ്രഹത്തേയും. തീരെ ത്യജിച്ചു മമതയില്ലാത്ത 
നായും പ്രകൃഷ്ടമായ ഉപശാന്തിയെ പ്രാപിച്ചവനായുമിരിക്കുന്നപ൯ ഞ്ഞോ൯ 
വൃഗ്മമാകുന്നു” എന്നിങ്ങിനെ നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്നതിന്ന യോഗ്യനായി ഭവി 
ഒന്നു. 

(८००-&0) അഹംകാരഃം.ദേഹേന്ദ്രിയാദികളില് ഞാന് എന്ന ബുദ്ധി; 
വലം-കാമരാഗാദികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സാമത്ഥ്യം;; അല്ലാതെ ശരീരാദിസാ 
ത്ഥൃമല്ല; അത് (ദേഹാദിബലം) സ്വാഭാവികമാകയാല് ഉ പേക്ഷിപ്പാനസാ 
(10006 002. ദപ്പഃ-സന്തോഷത്തിനെറ ശേഷമുണ്ടാകുന്നത് ; അതു ധമ്മത്തെ 
രതിക്രമിക്കുന്നതിന്നു ഹേതുവുമാകുന്നു. ഇതിനെപ്പുറ റി സ്മൃതി ഇങ്ങിനെ പ 
ുന്നു__“ഹൃഷ്ടോ ദൂപ്യതി ദൂപ്ലോ ധമ്മമതിക്രാമതി_ഒരുച൯ ഹഷ്ഷത്തെ പ്രാപി 
२९०1960 അവന് ദപ്പ്ത്തോടുകൂടിയപനായി ഭപിക്കുന്നു. അവ൯ ദൂപ്തനാകു 
ലാഠം ധമ്മത്തെ അതിക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”. ( ആപസ്തംബധമ്മസ്തത്രം, 

~ - ൧൩. ൪). = ०००० => ईषु, ५७०८००७७ 1०84०; ഇങ്ങിനെയുള്ള അഹംകാരാദി 
5) १ 2] १) യും); പരിഗ്രഹംടമനസ്സ്സിന്ദേറയും ഇന്്രിയങ്ങളുടേഷും, ദോഷത്തെ പരിത 

ച്ചാലും ശരിരധാരണത്തിന്നുവേണ്ടിയോ ധമ്മാനുഷ്ലാനത്തിന്നുലേണ്ടിയോ 
# [ശ_സ] ` ̀ अ न 41 ഞാന് മലിത്ത  : 

०००00 ഞാന് ബ്രഹ്മവിത്തി? എന്നിങ്ങിനെ അഭിനിവേശലക്ഷണമാ 
അന്തദകരണവികാരം ഒപ്പും. ഒപ്പും-ദേഹാഭിമാനംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന മദം. 
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)) 1) < वि ००१००८२) 20९9} പ്രാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊന്നോ അതിനേയും കൂടി; ०१९०] = 
तै 4) )) 1 5] പരിത്യജിച്ചിട്ട' --- പരമഹംസപരിവ്രാജകനായി ഭവിച്ചിട്ട് ; നിമ്മമഃ-ദേഹജീപന 

മാത്രത്തിലുംകൂടി എന്െറ എന്ന ഭാവമില്ലാത്തവനും; അതുഹേതുവായിട്ടതന്നെ 

ശാന്തഃ-ഉപരതനും ആയ യതി__സകല ആയാസത്തില് (ഹഷവിഷാദാദി 

യില്)നിന്നും നിവത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ടനായ യതി; ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്ല 

തേംബ്രഹ്മഭപഈത്തിന്നായിഷക്കൊണ്ടു സമത്ഥനായി ഭവിക്കുന്നു. 

[ശ-സ] ബ്രഹ്മഭൂയായ-ബ്രമമഭാവത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്'. ബ്രമഭാവം-സച്ചിദാനന്ദൈകരസ 

ബ്രഹ്മാത്മനാവസ്ഥാനം, അതിന്നായിക്കൊണ്ട്; കല്ലതേടയോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാകാരമായി 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു വെന്നത്ഥം. 

ഈ ദ്ല്രോകം കൊണ്ട് > അതിയായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിത്യയമായും നിരന്തരമായുമുള്ള സമാധി 

നിഷ്ടയെത്തന്നെ നിയമേന അനുഷ്ടിക്കുന്നവനുംം തന്നിഷ്ടകൊണ്ട്' അഹമാദിസവ്വവാസനകളേയും 

നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപനും, അതുകൊണ്ട് ആത്മപ്രസാദത്തെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവനും, അതിനെ ലഭിച്ച 
9 

© 1900 ശേഷം സിദ്ധിക്കപ്പെടിട്ടുള്ള ആത്മയാഥാത്മൃയവിജ്ഞാനംകൊണ്ട “ഞാന്തന്നെയാണ്” ഇതെ 

ല്ലാം? എന്നിങ്ങിനെ സവ്ൃത്തേയുമാത്മാവായിട്ട കാണുന്നവനുമായ ബ്രമ്മവിത്തിന്നു മാത്രമേ ബ്രശ്മഭാ 

വം സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളവെന്നു സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ (ഈ ക്രമത്തില് )__ 

൫൪. ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി 

, സമഃ ०७९८१००) ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. 

ബ്രഹ്മഭൂതഃ-ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും, പ്രസന്നാത്മാടപ്രസന്നചിത്തനു 

മായിരിക്കുന്നവന്., ന ശോചതിട(നഷ്ടമായിട്ടള്ളതിനെപ്പുററി) ൮ൃസനിക്കുന്നില്ല; ന കാം 

ക്ഷതി (അപ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളതിനെ) ഇച്ഛിക്കുന്നതുമില്ല. (അതഃ ഏവ) അതുഹേതുവായിട്ടുത 

ന്നെ, സവേഷു ഭൂതേഷു--സകലപ്രാണികളിലും, സമഃ (സ൯)ട-സമനായിരുന്നുകൊണ്ട്ം 

പരാടടശ്രേഷ്ഠമായ, മത്ഭക്തിം-സവഭൂതങ്ങളിലും (മല്ഭാവനാലക്ഷണമായ) എന്െറ ഭ 

ക്തിയെ, ലഭതേ ലഭിക്കുന്നു. 
9 ए റി )) ഴ് 

ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുനനവനും പ്രസാനചിത്തനുമായിരിക്കുന്ന 
(| 9) നി ) 

വന് (നഷ്ടമമായിട്ടള്ളതിനെപ്പററി) പ്യസനിക്കുകയും, (അപ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളതിനെ) 
॥ )) ^) 

കാംക്ഷിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നില്ല. അതുഹേതുപായിട്ട' അവ൯ സകലപ്രാണിക 
ജിലും സമനായിരുന്നുകൊണ്ടു ശ്രേഷ്ഠമായ എനെറ ഭക്തിയെ ലഭിക്കുന്നു. 

(८००--80) ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപനും 1 അധ്യാത്മപ്രസാദ 

ത്തെ 2 ലഭിച്ചിരിക്കുന്നപനുമായവ൯., തനിക്ക് ഒരു കായയും സാധ്പ്പാ൯ കഴി 

# (ആ) ബ്രഹ്മത്തിന്െറ ഭവനം ബ്രഹ്മഭവനം. ഭവനം-അനുസന്ധാനപരിപാകപയ്യന്തം 

സാക്ഷാല്കരണം. . 

(ആ) 1 ७०००७०४ (७०००७००४) ജീവിച്ചിരിക്കുമ്വോം തന്നെ സകലഅനത്ഥങ്ങളില്നിന്നും 

നിവത്തിച്ച” നിരതിശയാനന്ദമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ ആത്മത്വേന അനുഭവിക്കുന്നവന് 

എന്നത്ഥം. 

൧ പ്രസന്നാത്മാ--അധ്യാത്മപ്രസാദത്തെ ലഭിച്ചിരിക്കന്നവന്. അധ്യാത്മം.പ്രത്യഗാത്മാ. അ 

ദ്ദേഹത്തില് പ്രസാദം അധ്യ്യാത്മപ്രസ്ാടം. പ്രസാദം-സവ്വാനത്ഥനിവ്ൃത്തികൊണ്ടുള്ള വരമാ 

നന്ദാവിഭാവം. അതു യാതൊരു ജിവന്മുക്തനാല് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവോ അവന് പ്രസ 

ന്നാത്ധവാ. 



८०। 
൫൬൨ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗീിത 

യാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ, തന്ിക്കില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ, വ്യസനിക്കുന്നില്ല. അ 

പ്രാപ്രമായ വിഷയത്തില് ബ്രഹ്മവിത്തിന്നു കാംക്ഷയുണ്ടാകുമെന്നും വിചാരി 

പ്യാ൯ പാടില്ല. അതിനാല് ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി? എന്നത്” ബ്രഹ്മഭൂത 
നെറ സ്വഭാവമാണ് എന്നു വരുന്നു. ന ശോചതി ന ഹ്ൃഷ്യതി? എന്നു പാ 

ഠാന്തരം. സമഃ സവേഷു ഭൂതേഷുഅപന് സവപ്രാണികറഠംക്കുമുള്ള സുഖത്തെ 

യാകട്ടേ ദുഃഖത്തെയാകട്ടേ തനിക്കുള്ളതുപോലെതന്നെ സമമായി വിചാരിക്കു 

00, സകലത്തിലും ആത്മസമദശനം എന്നല്ല ഭരതിന്ന' ഇവിടെ അത്ഥം. 

അതിനെപ്പുറി ഇനിയത്തെ ദ്രോകത്തില് പറയുന്നതാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരി 

ക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ന് പരമേശ്വരനായിരിക്കുനന എന്നില് ഉത്തമമായ ഭക്തി 

യെ ലഭിക്കുന്നു__ജ്ഞാനലക്കണമായും 4ചതുവിധാ ഭജന്തേ മാം? (അ. 6). ८६०. 

൧൬ ) എന്നു പറ ഞ്ഞിട്ടുളളതി നാല് നാലാമത്തേതായുമിരിക്കുന്ന ഉത്തമഭക്തി 

യെ ലഭിക്കുന്നു (എന്നത്ഥം). 

അതി ന്െറ ശേഷം ജ്ഞാനലക്ഷണമായ ഭക്തികൊണ്ട് _ 

൫൫. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി ९००1000 യശ്ചാസ്മ്രി തത്ത്വതഃ 

തതോ മാം തത്ത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. 

ഭക്ത്യാ--അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന പരയായ ഭക്തികൊണ്ട്, മാം-എന്നെ, യാവാ൯ട 

ഏതേത് ഉപാധികളോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവോ (എപ്രകാരം സവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്നുവോ), 

യഃ ച അസ്തി-എന്തൊരു (സച്ചിദാനന്ദഘന)സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുവോ (അപ്പ 

കാരം), തത്ത്വതഃ-ശരിയായി, അഭിജാനാതിട അറിയുന്നു. തതഃ-അതിന്െറ ശേഷം, മാം: 

എന്നെ, തത്ത്വതഃടശരിയായി, ജ്ഞാത്വാ--അറിഞ്ഞിട്ട് , തദനന്തരംംആ ജ്ഞാനത്തി 

നേറയുംകൂടി ഉപരമം വരുമ്പോഠം (അപ്രകാരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ), (മാം) വിശതേ-എ 

ന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. 

ഞാന് ഏതുവിധപരിമാണത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നുചോ എന്തൊരു സ്വ 

രൂപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു വോ ആ പിധം ശരിയായി എന്നെ അവന് ഭക്തി 

കൊന്ടറിഷ്ുന്നു. അങ്ങിനെ എന്നെ അറിഞ്ഞതിനെറ ശേഷം © 509 അവന്൯ 

എന്നില് പ്രപേശിക്കുന്നു (പരമാനന്ദരൂപനായി ഭവിക്കുന്നുപെന്നത്ഥം). 

(ശം ഭാ) ഭക്ത്യഠ-(സമാധിജന്യമായ) ഭക്തികൊണ്ട് ; (അപന് എന്നെ 

ശരിയായി അറിഷുന്നു). യാവാന് (അസ്ധി)-ഞാ൯ എപ്രകാരം __ഉ പാധികൃത 

മായ വിവിധസ്വരൂപഭേദങ്ങളോടുകൂടി__ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും യഃ ച (छती = 
ഞാന് ആരാകുന്നു__സധ്വോപാധിഭേടരഹിതനും. ഉത്തമപുരുഷനും. ആകാശം 

പോലെ (അനവച്ഛുിന്നനും അസംഗനുമായി) ഇരിക്കുന്നവനും, ആകുന്നു _എ 

ന്നും മാം തത്ത്വതഃ ജറനാതി ഇങ്ങിനെ അവന് എന്നെ ശരിയായി__ആ 

ദ്വൈതനായും ചൈതന്യമാത്രൈകരസനായും അജനായും ജരാരഹിതനായ്യം 

അമരനായും അഭയനായും മരണരഹിതനാഷും_ അറിയുന്നു. തതഃ....തദനന്ത 

രം ഇപ്രകാരം എന്നെ പരമാത്ഥമായി അറിഞ്ഞതിനെറശേഷം ഉടനെ അ 

0179 എന്നെത്തന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ. എന്നെ പരമാത്ഥമായി അറി 



(ക ५ --- 

൧൮0൦ അധ്യായം ൫൬൩ 

യുക എന്നതും എന്നെ പ്രപേശിക്കുക എന്നതും രണ്ടു ഭിന്നക്രിയകളായി വിപ 

ക്യിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് പിന്നെ പ്രപേശിക്കുക എന്നതിന്ന് എന്താണ് അ 
ത്ഥം ധരിക്കേണ്ടത് _ മല്ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് മല്പ്പവേശവും. എന്തെ 

ന്നാല് ജ്ഞാനംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട്' ജ്ഞാനമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫല 

വുമില്ല. ഭഗവാ൯തനൊ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു__“ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി 
മാം വിദ്ധി-എന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായും അറിഞ്ഞാലും? (അ. ൧൩. ദ്രോ. ൨). 

വുവ്വപക്ഷം_“ജ്ഞാനസ്യയ യാ പരാ നീഷ്ഠാ....ജ്ഞാനത്തിന്െറ പര 

യായ നിഷ്ടകൊണ്ട് അവന് എന്നെ അറിയുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞതു വിരുദ്ധമാകു 
ന്നു. ഫഎങ്ങിനെ വിരുദ്ധമാകുന്നു വെന്നു ചോദിക്കുന്നുലവെങ്കില് പറയാം__ജ്ഞാ 
താവിന്ന്' എപ്പോഠം ഏതൊരു വിഷയത്തില് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നുപോ അപ്പ്യോഠം 
തന്നെ ജ്ഞാതാവ് ആ വിഷയത്തെ അറിയുന്നു. ആ പിഷയജ്ഞാനത്തിന്നാ? 

അവന്നു ജ്ഞാനാവൃത്തിലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ണയെ അപേക്ഷി ചിട്ട 
കായ്യമില്ല. അതിനാല് ജ്ഞാനംകൊണ്ട്' അവന് അറിയുന്നില്ല. എന്നാല് 

ജ്ഞാനനിഷ്ണകൊണ്ട് , ജ്ഞാനാപ്ത്തികൊണ്ട', അറിയുന്നു, എന്നു പറഞ്ഞതു 
വിരുദ്ധമാകുന്നു. 

സമാധാനം. ഈ ദോഷം ഇവിടെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് 
ജ്ഞാനം, അതിനെറ ഉല്പത്തിക്കും പരിപാകത്തിന്നും ഹേതുക്കളായിട്ടള്ള ०10 
ടെ സഹായത്തോടുകൂടി (ജ്ഞാനത്തിന്നു വിരോധമായിട്ടുള്ള വയുടെ) പ്രതിബ 

ന്ധഞ്ങം ഒന്നുംകൂടാതെ ദൂഡ്ധമായ ആത്മാനുഭവത്തില് ० 1द 0100905) 58110. ആ 

അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നീഷ പഫ്എന്നു പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞപരമാത്തമൈകത്വ 

ഇഞാനത്തിരനെറ സ്വാത്മാനുഭവനിശ്ചയരൂപേണയുള്ള അവസ്ഥാനം പരയാ 

യിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ട എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞപരമാത്മൈകത്വ 

ഇ്ഞാനം ജ്ഞാനോല്പത്തിക്കും തല്പരിപാകത്തിന്നും ഹേതുക്കളായിരിക്കുന 

62.181} ശുദ്ധി അമാനിത്വം മുതലായവയെ അപേക്ഷിച്ചു ശാസ്ര്രാചായ്യോപദേ 

ശംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന. അതു (ക്ഷേത്രജ്ഞപരമാത്മൈകത്വവിജ്ഞാനം) കര് 

ത്രാദികാരകഭേദബുദ്ധിയോട്ടുകൂടി സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതായ സകലകമ്മങ്ങളു. 

७5९० സന്യാസ്വത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനനി 

ഷ്ലേയാണ് ആത്താടിശേഷമുള്ള ഭക്തിത്രയത്തെ അപേക്ഷിച്ചു് (അ. ൭ ശ്ലോ. 

൧൭.) പരയും നാലാമത്തേതുമായ ഭക്തി എന്നു പറയപ്പെട്ടത്. അപ്രകാരമുള്ള 
പരഭക്തികൊണ്ട” അവന് ഭഗവാനെ പരമാത്ഥമായി അറിയുന്നു. അതിന്െറ 

ശേഷം ഉടനെതന്നെ ഈശ്വരനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും വേറെയാണെന ബുദ്ധി 

അപനില്നിന്നു നിശ്ശേഷം ഠിപത്തിക്കുന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാന നിഷ്ടാലക്ഷ 
ണമായ ഭക്തികൊണ്ട് എന്നെ അറിയുന്നുപെന്ന വചനം പിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നി 
യ വി വിം വി പി 

# ജീവാത്മാവും പരാമാത്മാവും ഒന്നാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം തനിക്കു സ്വാനുഭവപ്പെടുകയും 
;) 2 ७, റി] [| 

തന്നില് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരയായ ജ്ഞാനനിഷ്ട എന്നത്ഥം. 



८८2 
൫൬൪ ശ്രിമല്ഭഗപല്ഗീത 

61 ഇഞങ്ങിനെയായാലേ നിപൃത്തിധമ്മത്തെ വിധിക്കുന്നതായ സകലശാന്ധുങ്ങ 
വേദാന്തം ഇതിഹാസം പുരാണം സ്മൃതി എന്നീ സകലശാസ്രൂങ്ങളും__ 
പ്രയോജനത്തോടുകൂടിയും ന്യായപ്രസിഭ്ധമായും ഭവിക്കുകയുള്ള. ഇതിന്നു പ്രമാ ണമായി ശാസ്രൂം (ശ്രുതിസ് മൂതികഠം;) ഇങ്ങിനെ പറയന്നു __“പിദിത്വാ വൃത്ഥാ യാഥ ഭിക്ഷാചയ്യും ചരന്തി അതിനെ അറിഞ്ഞി ട്ട് അവര് സകലത്തേഷുമുപേ 
ക്ഷിച്ചു ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്നു? (ബ്ല. ൭. ൩. ൫. ൯). 

“തസ്മാന്പ്യാസമേഷാം തപസാമതിരിക്തമാഹുഃം. അതുകൊണ്ടു സകല 
തപ്പസ്സ്സുകളിലുംഖെച്ചു സന്യാസമാണ് അധികം ശ്രേഷ്ടമെന്ന് അവര് പറയു 
072. (യാജ്ഞികീ. ഉ. ൨. ൭൪.) “ന്ത്രാസ ഏവാത്യദരേചയല്..സന്ല്യാസംതന്നെ 
ഹ്ല്പാററിലും മേലെയായി? (യാജ്ഞികി. ഉ. പ. ്വെ). 

“സംന്ധ്യാസഃ കമ്മണാം ന്യാസഃ-.സവ്വകമ്മങ്ങളുടേഷും ന്്ാസമാണ് സ 
ന്യാസം. 

“വേദാനിമം ച ലോകമമും ച പരിതൃജ്യ--വേദങ്ങളേഷ്ും ഇഹലോകത്തേ 
യം പരലോകത്തേയുമുപേക്ഷിച്ചിട്ട” (ആപസ്തംബധമ്മസ്മത്രം. ൨. ൨൩൨. ൧൩. 

“തൃജ ധമ്മമധമ്മം ചം.ധമ്മത്തേയും അധമ്മത്തേഷും തൃജിക്കുക? ഇ 
ത്യാദി. 

ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്യങ്ങഥം ഈ (ഗീതാ) ശാസ്രൂത്തിലും കാണിക്കപ്പെട്ടി ണ്ടാ 5 & (അ. ൫. 6६22. ൧൨). 

ഈ വാക്യങ്ങറംക്കി അത്ഥമില്പ എന്നു പറയ്യന്നതു യുക്തമല്ല. സന്പ്യാ സത്തെപ്പുററി പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകരണങ്ങളു।ല് ഇപ്പ കാണപ്പെടു | ഴി ൽ 
റ 09@ 10902 ഇവയ്ക്കു്” അത്ഥവാദത്വം കല്ലിക്കുന്നതും ഡൃക്തമ ലവ. അതിന്നും പുറ മെ, മോക്ഷമെന്നത് അവിക്രിീയനായിരിക്കുന്ന പ്രതൃഗാത്മാവില് സ്വരൂപനി ദ്ലയാകുന്നു. ആ കാരണത്താലും സന്പ്യാസം ആവശ്യമാകുന്നു. കിഴക്കെ സമുദ്ര റി റി റ] <) | (0 ~ ह 

ത്തെ പ്രാപിപ്പാനിച്ഛൂിക്കുന്ന ഒരുപ൯ പടിഞ്ഞാറെ സമുദ്രത്തെ പ്രാപിച്പാനിച്ഛു 
5) 5) # ‡] ക്കുന്നവ൯ പോകുന്നു, തനിക്കു വിപരീതമായ, മാഗ്ശുത്തില്കൂടി പോകുന്നതല്ല 6612. (മുമുക്ഷുവായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ടന്നു സന്ത്യാസത്തിലാണ് അധികാരം, കമ്മന്നിഷ്ഠയിലല്ല. ജ്ഞാനനിഷ്ടന്നു കമ്മനിഷ്ട തിരെ വിരോധമാകുന്നചെന | 2 9] क, 2 © 2 3] 

ത്ഥം). ജ്ഞാനനിഷ്ട എന്നത് പ്രതൃഗാത്മവിഷയമായ നിരന്തരമായും അഭ നിലേശത്തോടുകൂടിയുമുളള ഭാപനയാകുന്നു. അതു കന്മത്തോടുകൂടി ചേക്കപ്പെടു 
3 2 

)] & 2 ൦ 2) കീ 1] തൂ 2 

ന്നതായാല്, പടിഞ്ഞാറെ ११५५७०० (6619988. യാത്ര എനപോലെ പിരുഭ്ധമ १ 
| )] ^) | യി ഭവിക്കുന്ന. ജ്ഞാനവും കമ്മവുമായിട്ട് പവത്തവും കടുകുമണിഷും പോലെ യുള്ള വൃത്യാസമുണ്ടെന്നാണ്? പ്രമാണവാദികളുടെ നിശ്ചയം. അതിനാല് സ വൃയമ്മസന്യാസംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ജ്ഞാനനിഷ്ട ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതെന്നു സി ഭ്ധമാകുന്നു. 



&< ५ 

= -0० അധ്യായം ൫൬൫ 

സ്വകമ്മംകൊണ്ടുള്ള ഭഗവദച്ചുനയാകുന്ന ഭക്തിയോഗത്തിന്െറ ഫലമായ സിഭ്ധിപ്രാഫ്്ി 

ഇതാനനിഷ്ഠയ്്കുള്ള യോഗ്യതയാകുന്നു. ജ്ഞാനനിഷ്ടയുടെ അവസാനം മോക്ഷവുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ 

യിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ, ശാസ്്രാത്ഥത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്ന ഈ പ്രകരണത്തില്ം, ശാസ്ത്ര 

ത്ഥനിശ്ചയത്തിന്െറ ദാര്ഡ്യൃത്തിന്നായി ക്കൊണ്ട്", ഇവയെ സ്തൂതിക്കുന്നുട__ 

൫൬. സവകമ്മാണ്യപി സഭാ കുവ്യാണോ മദ്ധ്യപാശ്രയഃ 

മല്പ്രസാദാദവാഫ്ലോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. 
2 

സവ്വകമ്മാണി അപിചനിത്ൃയനൈമിത്തികങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളേയും, സദാട 

10 4 = 2 |] ഴ 2 > तौ) എപ്പോഴും, കുവ്വാണഃ (സന്)-ചെയ്യുന്നവനായിട്ട, മദ്യൃയപാശ്രയഃ-എന്നെത്തന്നെ ആശ്ര 

യിച്ചിരിക്കുന്നവന്, മല്പ്രസാദാല്--എന്െറ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു, ശാശ്വതം-അനാദിയാ 
। ) | 2 षृ '॥0) 2 2 2 നി യും, അവ്യയം നിതൃമായുമുള്ള, പദംട(സവ്വോല്കൃഷ്ടമമായ) പദത്തെ, അവാപ്പോതിടപ്രാ 

പിക്കുന്നു. 
2) 9) $ ४ നിത്യനൈമിത്തികങ്ങളായ സകലകമ്മങ്ങളേയും എപ്പോഴും ചെയ്തു 

ണി 
}) 7 3 കൊണ്ട് എന്നെത്തനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നപ൯ എന്െറ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട 

അനാദിയായും നിത്യമായുമുള്ള പദത്തെ (സ്ഥാനത്തെ) പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) സവക്മ്മാണി അപി__പ്രതിഷിദ്ധങ്ങളായ കമ്മങ്ങളേയുംശൂ 
ടി. സദാ കുവാണഃംനിത്യമനുഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്. മദ്്യപാശ്രയഃ-.വാസുദേവനും 

ഈശ്വരനുമായ എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നപ൯__സവ്വഭാവങ്ങളേയും 

എന്നില് അ്റ്വിച്ചിരിക്കുന്നപന് എന്നത്ഥം. അവനുംകൂടി, മല്പ്രസാദാല്.- 

ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്െറ പ്രസാദംകൊണ്ട് . ശാശ്വതം അവ്യയം പദം 
9) 5) 6) 8) 5) 

അവാപ്പലോത്!_നിത്യമായും വ്യയരഹിതമായുമിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണുവപദത്തെ പ്രാ 

പിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 

[ ശ_സ] €സ്വകമ്മണാ ००५६} } (അ. ൧൮. 6६9. ൪൬) എന്നതുമുതല് €വിശതേ തദന . 

ന്തരം? (അ. ൧൮. ശ്ലോ. ൫൫) എന്നതുവരേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു മുമുക്ഷ,വിന്ന്' ഈശ രാപ്്യൂണ 

ബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ്” ചിത്തശുദ്ധി എന്നും, ശുദ്ധചിത്തനാ 

യിട്ടള്ളവന്നുതന്നെയാണ' ജ്ഞാനമെന്നും, ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവന്നാണ് മോക്ഷമെന്നും_ ഇങ്ങിനെ 

ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സാധ്ൃയസാധനഭാവം സച്യശാസ്രരപ്രസിദ്ധമാണെന്ന്_ ഉറപ്പ്യിക്കുന്നതിനായിട്ടു ക 

മ്മങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ചിത്തശുദ്ധിയേയും, തുഭ്ധചിത്തനായിട്ടള്ളവന്നു ജ്ഞാനത്തേയും അതിന്െറ ഫലമാ 

യ മോക്ഷത്തേയും ക്രമത്തില് പ്രതിപാദിച്ചു. ഇനി ആരുരുക്ഷ്യവായ ഗൃഹന്ധന്നും ആരൂഡനായ യ 

തിക്കും__മോക്ഷേഛ' <© 6 8920, ഇവര് രണ്ടുപേക്കും_നിയമേന കത്തവ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ നിണ്ണ യി 

ക്കുന്നതിന്നായി ഇനിയത്തെ ദ്രരോകമാരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. അതില് ആദ്യംതന്നെ മോക്ഷഫലത്തെ ഉ 

ണ്ടാക്കുന്നത:യ ജ്ഞാനം ചിത്തശുഭ്ധികൂടാതെ ഒരിക്കലും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും, ചിത്തശൂഭ്ധി 

ഫലേച്ചുകൂടാതെ ഇരശ്വരാപ്പുണബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്വകമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെയാ 

ണെന്നും (അതിനാല്) ആരുരുക്ഷ്യവായവന് ഈശ്വരപ്പീതിക്കായിക്കൊണ്ടു കമ്മം അവശ്യം ചെയ്യേ 

ണ്ടതാണെന്നും ബോധി പ്പിക്കുന്നഡിന്നുവേണ്ടി, എന്െറ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ടു കമ്മംചെയ്യുന്നവന് എ 

# (ആ) ജ്ഞാനനിഷ്ണായോഗയ.മഷ്ക്തായിക്കൊണ്ടു ഭഗവഭച്ചനരൂപമായ സ്വകമ്മാനുഷ്ടാനം ക 

ത്തവ്യമാണ്'. ജ്ഞാനനിഷ്ണായോഗ്രയത ജ്ഞാനനിഷ്ഠാസിദഭ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടോകുന്നു. ജ്ഞാനനിഷ്ഠ മോ 

ക്ഷത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അതിനാല് സ്വകമ്മംകൊണ്ട ഭഗവദച്ചനരൂപമായും 

മോക്ഷഫലത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗം കത്തവ്ൃയമാണ്' എന്നിങ്ങിനെ അതിനെ സ്തൂതിക്കു 

7726) 0109209. 

{% ऋ 



८० 
നെന ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

ന്െറ പ്രസാദംകൊണ്ടു മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു വെന്നു പറയുന്നു__സവ്വേതി. അവ്യയംടവൃദ്ധിക്ഷയ 

വജ്ജിതമറയും സ്ൂനാധികഭാവവജ്ജിതമായും സദൈകരൂപമായും ശാശ്വതംടനിത്യമായുമിരിക്കുന്ന; 

പദം-മോക്ഷമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന പദത്തെ; ആപ്പോതിടപ്രാപിക്കുന്നു__മുക്തിയെ ലഭിക്കുന്നു 

വെന്നത്ഥം, 

അതുഹേതുവായി ട്ട് __ 

൫൭. ചേതസാ സവകമ്മാണി മയി 10०00} 07} മല്പരഃ 

ബുഭ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ. 

സവ്ൃകമ്മാണിടസകലകമ്മങ്ങളേയും, ചേതസാടമനസ്സകൊണ്ട്', മയി-എന്നില്ം 

സംനൃസ്ൃടസമപ്പിച്ചിട്ട്, മല്പരഃ--ഞാനാണ് പ്രാപ്യ്യമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷാത്ഥമെന്നു വി 

ച്ാരിക്കുന്നവനായി (എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ്' പരമപുരുഷാത്ഥമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവ 

നായി), ബുഭ്ധിയോഗംടനിശ്ചയബുഭ്ധിയെ, ഉപാശ്രിതൃ- ആശ്രയിച്ച്, സതതം-എപ്പോോ 

ടും മച്ചിത്തഃ--എന്നില്തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനായി, ഭവടഇരിക്കുക. 

സകലകമ്മങ്ങളേയും മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നില് സമ്റ്റിച്ച് , എന്നെ 

പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പരമപുരുഷാത്ഥമെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി നിശ്ചയബുദ്ധി 

യെ ആശ്രയിച്ച് എപ്പോഴും എന്നില്തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുവനായി ഭ 

വിക്കുക. 

(ശം_ഭാ) ചേതസാം-വിവേകബുദ്ധികൊണ്ട് # 00650006) 6०4०8 
०१ ५ 0616086). കൊടുക്കുന്ന സകലകമ്മങ്ങളേയും; മയി--ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന 

എന്നില്; സംന്ൃയസ്യ-“യത കരോഷി യദശ്ലാസി? (അ. ൯. ദ്ലോ്രോ. ൨൭.) എന്നു പ 

റഞ്ഞപ്രുകാരം എസില് സമപ്റ്വിച്ചിട്ട് ; മല്പരഃ (സ൯)-വാസുദേവനായിരിക്കു 

ന്ന എനെ പരനായി വിചാരിക്കുന്നപനായിട്ട്_എനനെ സകലഭൂതങ്ങളുടേ 

യും ആത്മാവായി വിചാരിക്കുന്നവനായിട്ട് ; ബുദ്ധിയോഗം-എന്നില് സമാഹി 

തബുദ്ധിത്വത്തെ (നിശ്ചയബുദ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഉപാ 

ശ്രിത്യ--ആശ്രയിച്ചിട്ട്' ; (ആശ്രയം-അനന്യശരണത്വം); മച്ചിത്തഃ-എന്നില് 

തന്നെ ചിത്തത്തെ ഉറപ്പിച്ചുവനായി;; സതതം-(സവ്യദാ) എപ്പോഴും; ഭവംഇ 

രിക്കുക. 

ശ_സി] “തേഷാമേവാനുകമ്പാത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാന 

ദീപേന ഭാസ്വതാ? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം ബുദ്ധിയുടെ ആത്മതത്ത്വപ്രകാശനലക്ഷണമാ 

യ യാതൊരു മല്വ്രസാദമാണുള്ളത', അതുകൊണ്ടുമാത്രമേ മോക്ഷം ലഭിക്കപ്പെടുന്നുള്ളവെന്നതു ഹേ 

0190011 മല്പരനായി ഭവിച്ചാലും എന്നു പറയുന്നു_ചേതസേതി. 

(ശ്രീ) അതുകൊണ്ടെന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു കേട്ടാലും__ 
# $ # ്ി ८ ^) 

. മച്ചിത്തഃ സവ്ൃദുഗ്ലാണ മല്പ്രസാദാത്തരിഷ സ് വലം പ്ര യുസി 
रं 

അഥ ചേത്ത്വമഹംകാരാനന ശ്രോഷ്യസി പിനങ്ക്ഷ്യസി. 
] १] റി 1] 1] റി മച്ചിത്തഃ--എന്നില്ത്തന്നെ മനസ്സ്റിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവന്, മല്പ്രസാദാല്:: 

| #। 2 )] നി 

എന്െറ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട', സവ്ൃദുഗ്ലാണിടടുസ്തരങ്ങളായ സംസാരടുഃഖങ്ങളെ, തരിഷ്ടു 
സിം-നീ അതിക്രമിക്കും. അഥ-എന്നാല്, ത്വം-നി, അഹംകാരാല്4“ഞാനറിവുള്ളവന്൯ന്" 

ക ച യ 
{] ക് # $ 

# (ആ) ഭഗവല്പ്രസാദംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്: മുക്തിം 

കമ്മം കൊണ്ടല്ല, എന്ന ജഞാനമാണ്' വിവേകബുദ്ധി. 



[7 
൧൮-൧൦ അധ്യ്യായം ൫൬൭ 

എന്ന അഭിമാനംകൊണ്ട്', ന തശ്രോഷ്യസി ചേല്--ഞാന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനെ നീ. 

കോക്കുന്നില്പ എങ്കില്, വിനങ് ക്ഷ്യസിടപുരുഷാത്ഥത്തില്നിന്നു നി ഭൂഷ്ടനായി ഭവിക്കും. 

എന്നില്തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനായിട്ട നീ എന്റെറ 

പ്രസാദംകൊണ്ട് & 0020९ സംസാരഭുഃഖങ്ങളെ അതിക്രമിക്കും. എന്നാല് 

എല്ലാമറിയാമെന്ന അഭിമാനം ഹേതുവായിട്ട ഞാനുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ നീ 

കോഠംക്കുന്നില്ല എങ്കില് നീ പുരുഷാത്ഥത്തില്നിന്നു ഭൂഷ്ടനായി ഭവിക്കുന്ന 

താണ്. 

(ശം_ഭാ). സവ്ൃദുഗ്ഗാണി-സംസാരഹേതുവില് (അവിദ്ദയയില്) നിന്നുണ്ടാ 
കുന്ന ഭൂസ്മരങ്ങളായ സകലത്തേയും, അഹംകാരാല്ഞാ൯ പണ്ഡിതനാണ് ? 

६) )) (3) ളി 9} 1} എന്ന അഭിമാനംഹേതുവായിട്ട'. ന ശ്രോഷ്യസി ചേല്-ഞാനുപദേശിച്ചിട്ടു 

ള്ളതിനെ നീ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കില്. വിന ങ്ക്ഷ്യസി-നി പിനാശത്തെ പ്രാ 

പിക്കും. ശേഷിം സ്റ്റവ്യം. 

“ഞാന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. മറെറാരുത്തന് പറഞ്ഞതിനെ ഞാനെന്തിന്നു കേഠക്കുന്നു? എ 

ന്നു നി വിചാരിക്കരുത് __ 

൫൯. യദഹംകാരമാശ്രിതയ ന യോത്സയ ഇതി മന്യസേ 

മിഗൈൈഷ വ്യവസായസ്നേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്ൃതി. 
അഹംകാരംട(ഞാനുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ആദരിക്കാതെ കേവലം) അഹംകാര 

ത്തെ, ആശ്രിതൃയ--അവലംബിച്ച്', ന 600०९) ഇതിടഞാന് യുദ്ധം ചെയ്തുയില്ല എന്ന്, 

യല് മന്യസേഷടയാതൊരു നിശ്ചയമാണ്” നീ ചെയ്യുന്നത്, ഏഷ തേ വൃയവസായഃടനി 

ന്െറ ഈ നിശ്ചയം, മിഥ്യാ (ഏവ)--വെവതേയാകുന്നു. പ്രകൃതിഃ-മായ (രജോഗുണരൂപമാ 

യി പരിണമിച്ചു), ത്വാംടനിന്നെ, നിയോക്ഷൃതിടഡുദ്ധത്തില് പ്രവത്തിപ്പിക്കും. 

അഹംകാരത്തെ അവലംബിച്ച് “ഞാന് യുദ്ധം ചെയ്കയില്ല? എന്നിങ്ങി 

നെയുള്ള നിനെറ നിശ്ചയം വെവുതെയാകുന്നു (എന്തെന്നാല്) പ്രകൃതി രജോ 

ഗുണരൂപമായി പരിണ മിച്ചു നിന്നെ യുദ്ധത്തില് പ്രവത്തിപ്പിക്കും 
(ശം_ ഭാ) യല് മനസ്ത്റസേ-നി ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കില്_ നിശ്ചയം ചെയ്യു 

ന്നുവെങ്കില്. ഏഷഃ തേ വ്യവസായഃ-നിനെറ “ഈ നിശ്ചയം. മിഥ്യാടമിഥ്യ 

യാകുന്നു (നിരത്ഥകമാകുന്നു). യസ്മ്രാല്--എനത്തെന്നാല്. പ്രകൃതിഃംക്ഷത്രസ്വഭാ 

വം. ത്വാം നിയോക്ഷൃതി-നിന്നെക്കൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യിക്കും. 

എന്നു തന്നെയല്പ__ 

൬൦. സ്വഭാവജേന കൌന്തേയ നിബദ്ധഃ സ്വേന കമ്മണാ 

കത്തും നേച്ഛൂസ്സി യന്മോഹാല് കരിഷ്ട്യസ്യവശോപി തല്. 

ഹേ കൌന്തേയ-അല്പയോ കുന്തീപുത്ര, സ്വഭാവജേന-പൂവ്വകമ്മസംസ്ലാരത്തില് 

നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതും, സ്വേനടനിനന്െറ സ്വധമ്മമായതുമായ, കമ്മണാ-(മുമ്പറയപ്പെട്ട) 

ശെൌയ്യും മുതലായ കമ്മത്താല്, നിബദ്ധഃ--ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നി, മോഹാല്-അവി 
യത 

# “യടി? എന്നു പാഠാന്തരം. ന യോത്തയേ ഇതി; മസ്ത്സേ യദിട-4ഞാന് യുദ്ധം ചെയ്ത്യി 

ല്ല" എന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്. [ശ..സ] യല് മന്യസേടയദി മനസേടനീ വിചാരിക്കുന്നു 

വെങ്കില്. 
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വേകംഹേതുവായിട്ട്, യല്ടയുദ്ധലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു കമ്മത്തെം കത്തും--ചെ 

യ്യാന്, ന ഇച്ചുസിടഇച്ചിക്കുന്നില്ലയോ, തല് അപിട്ടആ യുദ്ധകമ്മത്തെത്തന്നെ, അവശഃ 

(സ൯)ടപരാധീനനായിട്ട', കരിഷ്യസിടനീ ചെയ്യം. ` 

അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര. വൃവ്യകമ്മസംസ്ത്ാരത്തില്നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതും 

സ്വധമ്മമായതുമായ ശെൌയ്യും മുതലായ കമ്മത്താല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

നീ ആവിവേകംഹേതുവായിട്ട്” യുദ്ധലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു കമ്മത്തെ 

ചെയ്താനിച്ചൂിക്കുന്നില്ലയോ ആ യുദ്ധകമ്മത്തെത്തന്നെ നീ പരാധിനനായിട്ടു 

ചെയുന്ന താണ്. 

(ശം _ഭാ) സ്തൃഷ്ടം. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 

൬൧. ഈശ്വരഃ സ്വ്ൃഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേജ്ജുന (कीज) 

ഭ്രാമയ൯ സവ്ൃഭൂതാനി യന്ത്രാരൂുഡ്ധാനി മായയാ. 

ഹേ അജ്്ുന--അല്പയോ അജ്ജുന, യന്്രാരൂഡ്ധാനി (ഇവ]ഭയന്രത്തിന്മേലേററ 

പ്പെട്ട വസ്ത്രക്കളെപ്പോലെ, സവഭൂതാനിട:സവപ്രാണികളേയും, മായയാടനിജശക്തികൊ 
ണ്ട്, ഭ്രാമയന്__തത്തല്കമ്മങ്ങളില് പ്രവത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈശ്വരഃ--ഈശ്വരന് (അ 

ന്തയ്യാമി), സവ്ഭൂതാനാംടസകലഭൂതങ്ങളുടേയും, ഹൃദ്ദേശേഹൃദയത്തില്, തിഷ്ടതി-സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്നു. 

ടയ ध യന്ത്രത്തിന്മേലേലപ്പെട്ട भ ~ സ 

വപ്രാണികളേയും നിജശക്തിയാല് തത്തല്കമ്മങ്ങളില് പ്രവത്ത്പ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ട്? ഈശ്വര൯ സകലപ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

(ശം_ഭാ) ഈശ്വരഃ_ഈശനാശിലനായിരിക്കുന്ന നാരായണന്. സ്ഭ 

താനാം ഹ്ൃദ്ദേശേ തിഷ്ടതിസവ്വപ്രാണികളുടേയും ഹൃുദയദേശത്തില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. അജ്ജുനഃ-ശുഴ്ണാന്തരാത്മസ്വഭാവന്൯, വിശുദ്ധാന്തഃകരണ൯. ആ 

ജ്ജനാശബദത്തെ ജൂഗ്വേദത്തില് പരിശുഭ്ധം എന്നത്ഥത്തിലാണ്' പ്രയോഗി 

ച്ചിരിക്കുന്നത്. “അഫതശ്ച കൃഷ്ണുമഹരജ്ളുനം ച-കറുത്ത ദിപസവും വെളുത്ത 

ദിചസധവും? (൬. ൯൨൭). അദ്ദേഹം എങ്ങിനെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു പറയു 

ന൬൯൨_യന്ത്രാരൂഡ്ധാനി (ഇവ) സവ്യഭൂതാനി-യന്ത്രത്തിന്മേലേററപ്പെട്ടപോലെ സ 

വയപ്രാണികളേയും മായയാംമായകൊണ്ട്. ഭരാമയ൯ഭൂമണംചെയ്യിച്ചുകൊ 

ണ്ട് (വട്ടത്തില് ചുററിച്ചുകൊണ്ട് ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു സംബന്ധിപ്പ്ിക്ക 

ണം. യന്ത്രത്തിലേററപ്പെട്ടപോലെ__ഏതുപ്രകാരമാണ് ലോകത്തില് ഒരു 

കൺണ്കെട്ടുകാര൯ (മായാവി) മരംകൊണ്ടു പാവകളെ ഉണ്ടാക്കി യന്ത്രത്തിന്മേലേ 

ററി തന്െറ മ:യാപ്രയോഗംകൊണ്ട് അവയെ ചുററിത്തിരിക്കുന്നത്., അതുപോ 

ലെ, ഈശ്വരന് സ്വമായാശക്തികൊണ്ടു സവ്വപ്പാണികളേഷും ചുററിത്തിരിച്ചു 

കൊണ്ട് (സ്വസ്വകമ്മങ്ങളില് പ്രവത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ) അവരുടെ 2८७००७७ 

ശത്തില് അത്തയ്യാമിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. 

& (ശ്രി) യന്ത്രങ്ങഠം-ശരീരങ്ങം. ഭേഹാഭിമാനികളായ ജീവങ്ങഥം എന്നത്ഥം. 
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൬൨. തമേവ ശരണം (7 സവ്വഭാപേന ഭാരത 
9) 

തരപ്രസാദാല് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്പു ച്ചി ശാശ്വതം. 

ഹേ ഭാരതടഅല്പയോ ഭരതവംശജ, സവഭാവേനടസവാത്മനാ (ദേഹേന്ദ്രിയാദി 

കളെക്കൊണ്ട്), തം ഏവം--ആ ഈശ്വരനെത്തന്നെ,. ശരണം--ശരണം, ഗച്ചൂടപ്രാപി ഒക. 

തത്വ്ൃസാദാല്--അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസാദത്താല്, പരാംട ഉത്തമമായ, ശാന്തിംടഉപശാ 

ന്തിയേയും, ശാശ്വതം--നിതൃയമായം സ്ഥാനം ( ച]ടപരമേശ്വരപടത്തേയും, ९०२ ~10५।= 

നി പ്രാപിക്കും. 

അല്പയോ അജ്ജുന, സ്യാത്മനാ നീ ആ ഈശ്വരനെത്തന്നെ ശരണം 

പ്രാപിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസാദത്താല് നി ഉത്തമമായ ഉപശാന്തിയേ 
യും നിത്യമായ പരമേശ്വരപദത്തേയും പ്രാപിക്കും. 

(ശം_ഭാ) സവ്ൃഭാപേനംസവ്യാത്മനാ (മനോപ്യത്തികൊണ്ടും വാക്കുകൊ 

ണും കമ്മംകൊണ്ടും; തം ഏപം_ആ ഇദശ്വരനെത്തനൊ; ശരണം.ആശ്രയം; 

ഗച്ഛു--സംസാരമുഃഖയിവ്ൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ആശ്രയിച്ചാലും; ഹേ ഭാരതം--അ 

ല്യയോ ഭാരത; തല്പ്രസാദാല്--ഈശ്വരാനുഗ്രഹംകൊണ്ട് ; പരാംപ്രകൃഷ്ടമാ 

യഃ ശാന്തിം ഉ പരതിയേയും ശാശ്വതം സ്ഥാനം ചടവിഷ്ക്കുവായിരിക്കുന്ന എ 

` 9090 പരമമായും നിത്യമായുമുള്ള പദത്തേയുംു @2 019 സിനി പ്രാപിക്കും. 

[്ശ_സ] ആരുരുക്ഷ്യവിന്നു ചിത്തശുഭദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു കമ്മംതന്നെ ചെയ്യുപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു 

വെന്നു നിണ്ണയിക്കുന്നതിന്നായി ഇങ്ങിനെ നയംകൊട്ടെം ഭയം കൊണ്ടും കമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്” എ 

ന്നു സാധിച്ചിട്ട് ഇപ്പ്പോഠംം തദേകശരണതയോടുകൂടി തദാരാധനയെ (ഈശ്വരാരാധനയെ) ചെയ്യു 

, ന്ന ആ മോക്ഷേഛ് ശുവിന്നു തല്പ്രസാദംകൊണ്ടെ ജ്ഞാനവും മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുു അതി 

നാല് തത്പ്രീതിക്കായി കമ്മംചെയ്തു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാലുമെന്നു പറയു 

൯൩ തമേവേതി. 

അല്ലയോ ഭാരതം സ്വകമ്മംകൊണ്ടു തദാരാധനപരനായി ഭവിച്ചിട്ട് നീ (സവ്വഭാവേനം) 

ഇതെല്ലാം നാരായണ൯തന്നെയാണ്' എന്നിങ്ങിനെ സവത്ര ആത്മഭാവത്തോടുകൂടി__സവത്ര പരമേ 

ശ്വരത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി__ സവാത്മാവും പരമേശ്വരനുമായി രിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ ശരണം 

പ്രാപിച്ചാലും. “ഹേ ജഗല്പ്രഭോ, സംസാരസാഗരത്തില് മുങ്ങ ക്കിടക്കുന്ന എന്നെ കരകയററിയാ 

ലും? എന്നിങ്ങിനെ സംസാരദുഃഖനിപ്ൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ട്” അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചുഘും. ത 

ദേകശരണനായി ഭവിച്ചിട്ട് ആ ഈശ്വരന്െറ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു സമുല്പന്നമായിരിക്കുന്ന ആത്മ 

ജ്ഞാനത്താല് (പരാം) ദുശയാലംബനരഹിതത്വംഹേതുവായിട്ട' (അല്ലെങ്കില് പരമാനന്ദാനുഭൂതിഹേ 

തുവായിട്ട) പ്രകൂൃഷ്ടമായ (८2:"00 ।० = ) വൃത്തുപരര്ധിയെം അല്ലെങ്കില് സവത്ര സമദൃഷ്ടിയെ, നീ വ്രപി 

ക്കം. ശാശ്വതം സ്ഥാനംടനിത്ൃയമായ സ്ഥാനത്തേയും നീ പ്രാപിക്കും. സ്വസ്വരൂപമായും കൂടസ്ഥാ 

സംഗചിദാത്മകമായുമിരിക്കുന്ന പരബ്രശ്മത്തെ പ്രാപിക്കും. വിദേഹമുക്തിസുഖത്തെ പ്രാപിക്കുമെ 

ന്നത്ഥം. സ്ഥാനംടം:സവദാ ചാദാന ന്ദൈകരസ്രൂപ്പേണ അവിക്രിയാത്മാവായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെ 

ന്നതു സ്ഥാനം. 

(തമിഴില് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ഗീതയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥകാരന്െറ അഭിപ്രായം)_. 

മുന്ദ്ല്രോകത്തില് ഈശ്വരന് സകലപ്രാണി കളുടേയും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവരെ കമ്മങ്ങളില് 001 

്തിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു. ഈ ഗ്രേറകത്തില്  തംട അദ്ദേഹത്തെ? എന്ന പദം ആ ഇദശ്വരനെ 

തന്നെയ:ണ' ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ആ ഈശ്വരന് ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാന്൯തന്നെയായിരിക്കെ എന്നെ 
र 

എന്നു പറയാതെ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാന് കൂടാതെ വേറൊരു ഇരശ്വരനുള്ളതുപോലെ “അദ്ദേഹത്തെ? എ 

ന്നു പറഞ്ഞതിന്നുള്ള കാരണമെന്തെന്നാല്, അന്തയ്യാമിയായി സകലഭൂതങ്ങളിലുമിരുന്നു പ്രവത്തിപ്പി 
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ക്കന്ന ഈശ്വരന് ശ്രീ കൃഷ്ണുഭഗവാനില് നിന്നു വേറെയല്ല. എങ്കിലും ആരും ഭഗവാനെവിടെയിരിക്കു 

നുവെന്ന്' അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല; അദ്ദേഹം അവനവന്െറ ഹൃദയത്തില്തന്നെ അന്തയ്കാമിയായിരി 

ക്കുന്നു, ആ അന്തയ്യാമിസ്വത്ൂപവും ബ്രമമംതന്നെയാകുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നാണ് “തം-അദ്ദേ 

ഹത്തെ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

(ശ്രീ) സവ്ൃഗീതാത്ഥത്തേയുമുപസംഹരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു __ 

൬൩. ഇതി തേ ഇ്ഞാഠാമാഖ്യാതം ഗുഹഫ്യാല് ഗുഹൃതരം മയാ 

വിമൃൂശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛുസീ തഥാ കുരു. 

ഇതി ഇങ്ങിനെ, ഗുഫ്യാല്--രഹസ്ൃൃങ്ങളില്വെച്ച്, ഗുഹൃൃതരംടഅതിരഹസ്യയമായ, 

ജ്ഞാനംടജ്ഞാനം (ജഞാനഹേതുവായ ഈ ശാസ്ത്രം), മയാടസവ്വജ്ഞനും പരമകാരുണിക 

നുമായ എന്നാത്, തേംനിനക്ക്, ആഖ 190० =9 പദേശിക്കപ്പെട്ട ०202 >)090 ഉപ 

ദേശിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ, അശേഷേണം-പൃത്തിയായി, വിമൃശ്യ--പയ്യാലോചി 

ച്ചിട്ട (പിന്നെ), യഥാ-എപ്രകാരം, ഇച്ചസിടനീ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, തഥാ-അപ്രകാരം, കു 

രുടനി ചെയ്താലും. 

ഇങ്ങിനെ ര ഹസ്യങ്ങ ജില്വെച്ച് അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം സ്വയ 

ഇജ്ഞനും പരമകാരുണികനുമായ എന്നാല് നിനക്കുപദേശിക്കപ്പെട്ട. ഈ ഗീ 

താശാസ്രൂത്തെ നി പൃത്തിയായി പയ്യാലോചിച്ചതിന്െറ ശേഷം നി എങ്ങി 

നെ രം; അങ്ങിനെ ചെയ്താലും. (ഈ ശാസ്രൂത്തെ നി പയ്യാലോ 

ചിക്കുന്നതായാല് നിന്െറ മോഹമെല്ലാം പോകമെന്നത്ഥം) 

(ശം_ഭാ) ഇങ്ങിനെ ഗോപ്യങ്ങളില്വെച്ച് അതിശയേന രഹസ്യമായി 

രിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം (ഗീതാശാസ്രൂം) സവ്ൃജ്ഞനും ഈശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന 

എന്നാല് നീനക്കുപദേശിക്കപ്പെട്ട. ഏതല്.മു൯ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ശാ. 

സ്രുത്തെ അശേഷേണ.ഇതേവരെ ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടളളതാസകലവും; ०१) 

ശ്യ-ആലോചനയെ ചെയ്യിട്ട് യഥേച്ചൂസി തഥാ കുരു- ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവത്തി 

ച്ചാലും. (ജ്ഞാനമോ കമ്മമോ ഏതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കില് അതിനെ അനുഷ്ടി 

ച്യാലുമെന്നത്ഥം). 

ഇനിയും ഞാന് പറയുവാന് ഭാവിക്കുന്നതിനെ നീ കേട്ടാലും _ 

൬൪. സവഥുഫ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ 

ഇഷ്ടോസി മേ ദൂഡ്ധമിതി തതോ വക്ഷ്യറമി തേ ഹിതം. 

സവഗുഫ്യൃതമം-സവ്ൃവരഹസ്യങ്ങളില്വെച്ച' ഏററവും രഹസ്യമായ, മേ-എ 

ന്െറ, പരമം വചഃ ഉത്തമമായ വാക്കിനെ, ഭൂയഃ-ഇനിയും, ശൃണു-കേട്ടാലും. (യതഃ): 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, (ത്വം)--നീ, മേ-എനിക്ക്'ം ഡംടഅത്യന്തം, ഇഷ്ടൂഃ അസിടഇഷ്ടു 

നായിരിക്കുന്നു. ഇതി തത$ഃ--ഈ കാരണത്താത്, തേടനിനക്ക്', ഹിതം-ഹിതമായിട്ടുള്ളതി 

നെ (അനുകൂലമായിട്ടള്ളതിനെ), വക്ഷ്യാമിഞാ൯ന് പറയാം. 

സവ്യരഹസ്യങ്ങളിലുംവെച്ചു് ഏററവും രഹസ്യമായ ഉ ത്തമ മായിരിക്കു 

0712 എനെറ വാക്കിനെ നീ ഇനിജും കേട്ടാലും. എന്തെന്നാല് നീ എനിക്ക് 
ॐ ത്ത ॥ 2 # ५ ७१ © 1] ൭ ४ > ४ റു 

# (ആ) ഗിതാശാസ്ത്രുത്തെ പൌവാപയ്യയേണ പയ്യാലേറചിച്ച്' താല്പയ്യാത്ഥത്തെ മനസ്സിലാ 
॥ # റ റി റി ध 

ക്കവാന് അജ്ജുനന് സമത്ഥനല്ല എന്നു കണ്ടിട്ട” (പരമകൃപാലുവായിരിക്കുന്ന) ശ്രീഭഗവാന് (അതി 

നെറ സാരത്തെ) അജ്ജുനന്നുപദേശിക്കുന്നു. 
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റൂ १ റൂ റൂ 9 റൂ അത്യന്തം പ്രിയനാകുന്നു. അതിനാല് നീയക്കു ഹിതമായിട്ടള്ളതിനെ ഞാ൯ 
പറയാം. 

(ശം ഭാ) ഭൂയഃ-പല പ്രാവിശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെ്കിലും ഇനിയും; മേ പ 
രമം വചഃ തൃണുംപ്രകൃഷ്ടമായ എന്റെറ വചനത്തെ കേട്ടാലും. ഭയംകൊണ്ടോ 
ധന്ലാഭത്തെ ഇച്ഛിച്ചിട്ടോ അല്പ ഞാ൯ പഠയുന്നത്. മേ &०७० ९२०8 അസി 
ഇതിനി എനിക്ക് അത്യന്തം (അവപ്യയഭിചാരേണ) പ്രിയനാകന്നുവെന്നുവെച്ചാ 
കുന്നു. തതഃ-.ആ കാരണത്താല്; തേ ഹിതം വക്ഷ്യാമിനിനക്ക് ഏററവും 
ഹിതമായിട്ടുള്ളതിനെ_ജ്ഞാനപ്രാഫ്ലിസാധനമായിട്ടുള്ളതിനെ__ഞാ൯ പറ 
യാം. എന്തെന്നാല് സവ്യഹിതങ്ങളിലുംവെച്ചു' അത് ഏററവും ഹിതമായിട്ടു 
ളള താകുന്നു. 

അതെന്താകുന്നു? ഭഗവാന് പറയുന്നു - 

൬൫. മന്മനാ ഭവ മത്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ് കുരു 
നി 

മാമേവൈഷ്യ്യസി നിത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. 
മന്മനാഃ ഭവ-എന്നില് ചിത്തത്തെ ഉറപ്പിച്ചവനായി ഭവിക്കുക, മത്ഭക്തഃ (ഭവ): 

എന്നില് ഭക്തിയുള്ളവനായി ഭവിക്കുക, മദ്ദ്യാജി(ഭവിടമദ്) )ജനശിലനായി ഭവിക്കുക (എന്നെ 
ആരാധിക്കുന്നവനായി ഭവിക്കുക). (മാം ഏവ)-എന്നെത്തന്നെ, നമസ് കുരുടനമസ്തൂരിച്ചാ 
ലും. (ഏവം വത്തമാനഃ ത്വം)ടഇത്ങിനെയിരിക്കുന്ന നീ, മാം ഏവഎന്നെത്തന്നെ, ഏ 
ഷ്്യസിടപ്രാപിക്കും. (ഹി)-എന്തെന്നാല്, (ത്വം)-നി, മേ--എയിക്ക്, പ്രിയഃ छोट) = ७) 
യനായിരിക്കുന്നു. (അതഃ)--അതിനാല്, തേടനിനക്ക്, സത്യയം--സത്യമായി, വ്രതിജാനേ 
ഞാന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. 

നീ എന്നില്തന്നെ ചിത്തത്തെ ഉറപ്പിക്കുകു എന്നില് ഭക്തിയുള്ളപ 
നായിരിക്കുക; മദ്യജനശിലനായിരിക്കുകുഃ എനിക്കായിട്ടതന്നെ നമസ്ത്രാരം ചെ 
യക. എന്നാല് നി എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും. നീ എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 
അതിനാല് ഞാന് നിനക്കു സ ത്ൃയമായി പ്രതിജ്ഞഒ स्मरत. 

(ശം ഭാ) മന്മനാഃ ഭവംമച്ചിത്തനായി ഭവിക്കുകു മത്തഭക്തഃ (ഭവ)-.എ 
ന്നെ ഭജിക്കുന്നപനായി ഭവിക്കുക മദ്യാജി (ഭവ)-മദ്യജനശിലനായി ഭവിക്കുകു 
മാം നമസ് കുരു-നമസ്ത്രാരവും എനിക്കായിട്ടതന്നെ ചെയ്കാലും. ഇങ്ങിനെ സാ 
ധ്യവയം സാധനവും പ്രയോജനവും എല്ലാം വാസുദേപനില്തന്നെ സമപ്പ്ിച്ചി 
രിക്കുന്ന നി. മാം ഏവ ഏഷ്യസിം-എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും; സത്യം തേ പ്ര 
തിജാനേ-ഈ സംഗതിയില് ഞാന് നീ ക്കു സത്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞയെ ചെ 
യ്യുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, മേ പ്രിയഃ അസിം.നീ എനിക്കു പ്രിയനാകുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ, ഭഗവാനെറ പ്രതിജ്ഞകം സ തൃമാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട, 
മോക്ഷം ഭഗവത്ഭക്തിയുടെ നിശ്ചയമായ ഫലമാണ് എന്നും ധരിച്ച്, ഒരുവന് 
ഭഗപാനില്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാകുന്ുവെന്നു വാക്യാത്ഥം. 



൫൨൨ ശ്രിീമല്ഭഗപല്ഗീത 

കമ്മയോഗനിഷ്ടയുടെ പരമരഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ഈശ്ചരശരണതയെ ഉപസംഹരിച്ചിട്ട്' 

ഇനി ഭഗവാന്. കമ്മയോഗനിഷ്ണയുടെ ഫലമായും സവ്വവേദാന്തവിഹിതമായുമിരിക്കുന്ന സമൃഗ്ശന 

ത്തെ ഉപസംഹരിക്കേണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പറയുന്നു 

൬൬. സവധമ്മാന് പരിതൃജ്യ മാമേകം ശരണം 038 

അഹം ത്വാ സവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. 

സവധമ്മാന്ടസകലധയമ്മങ്ങളേയും, പരിതൃജ്യടപരിതൃജിച്ചിട്ട്, മാം ഏകം-എ! 

ന്നെ ഒരുവനെത്തന്നെ, ശരണം-ശരണംം, ഡവ്രജപ്രാപിക്കുക. അഹംടഞാന്, ത്വാടനി 

ന്നെ, സവപാപേഭ്യഃ-സകലപാപങ്ങളില്നിന്ന് › മോക്ഷയിഷ്യാമി--മോചിപ്പിക്കും. മാ 

ശുച$ടനീ വ൮ൃസനിക്കേണ്ട. 

സവ്ൃധമ്മങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ചു നി എന്നെത്തനെ ശരണം പ്രാപി 

ച്ചാലും. ഞാന് നിന്നെ സകലപാപങ്ങളില്നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. നീ വയസ. 

നീക്കേണ്ട. 

(ശം_ഭാ) സവധമ്മാ൯_സകലധമ്മങ്ങളേയും__ഇവിടെ “ധമ്മ? ശബ്ദും 

കൊണ്ടു സകല അധമ്മങ്ങളേയും എന്നുകൂടി അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എ 

ന്തെന്നാല് നൈഷ്കുമ്മൃത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉ.പദേശിപ്പാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇ 

തിന്നു താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്രുതിസ് മുതികറം പ്രമാണമാകുന്നു. “നാവിരതോ 

ദുശ്ചരിതാല്..ദുശ്ചരിതത്തില്നിന്നു പീരമിക്കാത്തവ൯ അതിനെ പ്രാപിക്കുകയി 

67 (കഠ. ഉ. ൧. ൨. ൨൪) “ത്യജ ധമ്മമധമ്മം ചംധമ്മത്തേഷും അധമ്മത്തേഷും 

ത്യജിക്കുക?. അതിനാല് *“സവധമ്മാന് പരിതൃജ്യ എന്നതിന്നു സവ്വകമ്മഞ്ങ 

ുഡ്യം സന്യയസിച്ചിട്ട' എന്നത്ഥമാകുന്നു. മാം ഏകംംസ്വാത്മാവായും ०१४८ @ 

തങ്ങളിലും സമനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപനാജും ഈശ്വരനായും അച്ൃതനായും 

ഗുരുവാഴും ഗഭജന്മജരാമരണവജ്ജിതനാഷുമിരിക്കുന്ന എന്നെത്തന്നെ; ശരണം 

വ്രജ_അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനാണ് ഞാന് എന്ന നിശ്ചയത്തോടുക്ൂടി ശ 

രണം പ്രാപിച്ചാലും _എന്നില്നീന്നന്്യമായിട്ട ചേറെ ഒന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞാലു 

മെന്നത്ഥം. അഹം ത്വാ-ഇപ്രകാരം നിശ്ചിതബുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന നിന്നെ 

ഞാ൯; സവപാപേഭ്യഃ-ധമ്മാധമ്മബന്ധനരൂപമായിരിക്കുന്ന സകലപാപങ്ങ 

ജില്നിന്ന് ; മോക്ഷയിഷ്യാമിടഞാ൯തന്നെ നിന്െറ ആത്മാവായി പ്രകാശിച്ചു 

കൊണ്ടു നിന്നെ മോചപ്പ്ിക്കും__*നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദിപേന ഭാ 

സ്വതാ_ഞാ൯ അവരുടെ ആത്മാവില് സ്ഥിതിചെയ്ത്കുകൊണ്ടു പ്രകാശിച്ചിരിക്കു 

ന്ന ജ്ഞാനദിപത്താല് അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു? (അ. ൧൧. 

९६.29. ൧) ०) 02 മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടമുണ്ടല്ലോ. അതിനാല്, മാ ശുചഃ_നി २.) 

സനിക്കേണ്ട. 

ഈ ഗീതാശാസ്രരത്തില് ഉത്തമമായ നിഃശ്രേയസസാധനമായി നിശ്ചി 

തമായിട്ടപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്താകുന്നു;_...ജ്ഞാനമോ, കമ്മമോ, അതോ 

രണ്ടും കൂടിയതോ? 

സംശയത്തിന്നിട എപിടെ? 



ന് 
൧൮-ാ൦ അധ്യായം ൫൩. 

യേല് ജ്ഞാത്വാമൂതമശ്നുതേ? (അ. ൧൩. ശ്ലോ. ൧൨). “തതോ മാം ത 

ത്ത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം? (അ. ൧൮. ദ്രോ. ൭൫) എന്നിങ്ങിനെ 

യുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു മോക്ഷപ്രാപ്തി കേവലം ജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെയാ 

ണെന്നു കാണക്കുന്നു. “കമ്മണ്വേവാധികാരസ്നേ? (അ. ൨. ദ്രോ. @6))9 “കുരു 

കമ്മൈവി് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു കമ്മം അവശ്യം ചെയ്യപ്പെ 

ടേണ്ടതാണെന്നും കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ കമ്മവും ജ്ഞാനവും കത്തവ്യങ്ങളാ 

യി ഉ പദേശിച്ചിരിക്കുമ്വോഠം ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സമുച്ചയവ്യം (ജ്ഞാനത്തേ 

യും കമ്മത്തേയും കൂട്ടിച്ചേത്തിട്ടള്ള അനുഷ്ഠാനവും) മോക്ഷഹേതുവായിക്കൂടയോ 
എന്നൊരു സംശയമുണ്ടായേഷ്ക്കാം. 

ഇതിനെപ്പുററി നിരൂപിച്ചിട്ടെന്താണ് പ്രയോജനം? 
അവയില് ഏതാണ് പരമമോക്ഷസാധനമായിട്ടുള്ളത്' എന്നു നിണ്ണ ണ 

യിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിയാകുന്നു. അതിനാല് ഈ വിഷയം അധികം 0110290 
മായി നിരൂപിക്കപ്പെടുപാ൯ യോഗ്യമാകുന്നു. 

കേവലം ആത്മജ്ഞാനംതന്നെയാണ് മോക്ഷഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നത്. 

ഫ്എന്തെന്നാല് അത്” (ആത്മജ്ഞാനം) നാനാത്വബുദ്ധിയെ നീവത്തി പ്പിച്ചു 

കൊണ്ടു കൈവല്യഫലത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ക്രിയ, കാരകം ഫ 

ലം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഭേദബുദ്ധി അവിദ്യനിമിത്തം ആത്മാവില് എന്നും പ്ര 

വത്തിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “എന്റെറ കമ്മം., ഞാന് കത്താ, ഞാ൯ ഈ ഫല 

ത്തിന്നായിക്കൊണ്ട്'” ഈ കമ്മം ചെയ്യും? എന്നിങ്ങിനെ (ഭേദബൃദ്ധിയെ ജനിപ്പി 

9801209९) ഈ അവിദ്യ അനാദികാലമായ (ആത്മാവില്) പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കുന്നു. ഇതു ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു. ഞാ൯ കേവല൯.. അകത്താ. അക്രിയന്൯, 

അഫലന്൯, എന്നില്നിന്നന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലം? എന്നീ രൂപമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന 

ആത്മവിഷയമായ ജ്ഞാനമാണ് ആ അവിദ്യ യെ നിവത്തി പ്പി ക്കുനത്. എ 

ന്തെന്നാല് ആ ജ്ഞാനം കമ്മപ്രവൃത്തിക്കു ഹേതുഭൂതമായിരിക്കുന്ന ഭേദബുദ്ധി 

യെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഈ നിരൂപണത്തിനെറ ആദ്യത്തില് ഉള്ള തന്നെ? (ടതു! 

എന്ന ശബ്ദും മുമ്പറയപ്പെട്ട ശേഷം രണ്ടു പക്ഷങ്ങളെ നിരാകരിപ്പാ൯വേണ്ടി 

യാകുന്നു. കേവലം കമ്മംകൊണ്ടു മാത്രമോ, ജ്ഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സമുച്ചയം 

കൊണ്ടോ. നിഃശ്രേയസ (മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നിങ്ങിനെ ആര 

ണ്ടു പക്ഷങ്ങളേയും തള്ളുന്നു. മോക്ഷം (ഒരു ക്രിയകൊണ്ടു സാധിക്കപ്പെടുവാ൯ 

യോഗ്യമായ) ഒരു കായ്യമല്പാഷ്ക്കുയാല് കമ്മം അതിന്നു സാധനമായിരിപ്പാ൯ പാ 

ടില്ല. നിത്യമായ ഒരു വസ്ത്ര കമ്മംകൊണ്ടാകടട്ടേ ജ്ഞാനംകൊണ്ടാകട്ടേ ഉണ്ടാ 
ക്പ്പെടുന്നില്ല എന്നുതു പാദമില്ലാത്ത സംഗതിയാകുന്നു. 

പുവ്വപക്ഷം__ അങ്ങിനെയാണെങ്കില് കേവലജ്ഞാനവും നിഷ്ണ്റയോജ 

നമായിത്തിരുന്നു. 

സമാധാനം__ഇല്പ. എന്തെന്നാല്, ജ്ഞാനം അവിദ്യയെ നിപത്തിപ്പി 

ക്കുമ്വോഠം അതു ദുഷ്ടമായിരിക്കുന്ന കൈവലൃഫലത്തില് അവസാനിക്കുന്നു. ര 
(94% 
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ജു മുതലായ വിഷയത്തില് സപ്പും മുതലായ അജ്ഞാനമാകനാ തമസ്സ്സിനെ നി, 
വത്തിപ്പിക്കുനന പ്രദിപപ്രകാശഫലം എസപോലെ അവിദ്മയാകുന്ന തമസ്സി 
നെ നിവത്തിപ്പിക്കുന്നതായ ജ്ഞാനം കൈവല്യഫലത്തില് അവസാനിക്കുന്ന 
തായി കാണപ്പെടുന്നു. സപ്്യമാ ണ് എന്നുള്ള വികല്പത്തെ നിവത്തി പ്പി ച്ച് 
രജ്ജമാത്രത്തില് അവസാനിക്കുനാതു തന്നെയാണ് ദീപത്തിനെം പ്രകാശം 
കൊണ്ടുണ്ടാകുനാ ഫലം. (ആത്മ)ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അപ്രകാരം ത 
ന്നെയാകുന്ന. ഇതിന്നു വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം__ഛേദനക്രിയ മന്ഥന 
ശ്രിയ മുതലായവ 8०९००९० ഫലങ്ങളോടുകൂടിയവയാകുന്നു. (അവയുടെ ഫലം 
൭.൭നെ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നത്ഥം). അവയില്: കത്താ മുതലായ കാരകങ്ങറാ 
്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു (ഛേദനക്രിയ മന്ഥാനക്രിയ മുതലായവ 
ക്ക) ദ്വൈധിഭാപം (രണ്ടാവുക പന്നവസ്ഥ), അഗ്ഥിദശനം മുതലായ ഫല 
ങ്ങറാക്കു പുറമെ അന്ൃഫലങ്ങളോം, അല്ലെങ്കില് അവയ്ക്കു കമ്മാന്തരത്തില് വ്യാ 
പാരമോ, ഉ.ണ്ടാകുവാ൯ പാടില്ല. അപ്രകാരംതനൊ 8०% ५०61629 കൂടിയി 
രിക്കുന്ന ജ്ഞാനനിഷ്ഠാക്രിയയില് വ്യാപരിക്കുന്ന ജ്ഞാതാ മുതലായ കാരകങ്ങറം 
ക്ക് ആത്മകൈവല്പഫലം കൂടാതെ വേറെ ഫലമോ, കമ്മാന്തരത്തില് പ്രവൃ 
ത്തിയോ. ഉണ്ടാകുവാ൯ പാടില്ല. അതിനാല് ജ്ഞാനനിഷ്ടയെ കമ്മത്തോട്ട. 
കൂട്ടിച്ചേപ്്യാന് പാടുള്ളതല്ല. 

പൃവ്യപക്ഷം__ഭൂജിക്കുക എന്ന (ലൌകികമായ) ക്രിയയും, അഗ്ഥിഹോ 
ത്രാദി (പൈദിക) ക്രിയയുംകൂടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുസതുപോലെ ഇ്ഞാനനിഷ്ണയും 
(അഗ്നിഹോത്രാദിവൈദികക്രിയകളോടുകൂടി; അനുഷ്ടിക്കപ്പെടരുതയോ? 

സമാധാനം__പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, ജ്ഞാനം കൈവല്യമാകുന്ന 
ഫലത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിനാല് (ഒരു ജ്ഞാനനിഷ്ടന്ന് ) ക്രിയാഫലത്തിലി 
കയുണ്ടാകുന്നതല്ല. എല്ലാ ദിക്കിലും വെള്ള മുള്ള പ്പോഠം കിണറ് കുളം മുതലാ 
യവയെ കുഴിക്കുനാതായ ക്രിയയുടെ ഫലം ആരും ഇക്കിക്കുന്നില്ല. അതുപോ 
ലെ കൈവല്ൃഫലത്തെ കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുമ്വോറം ആ 
രും അനൃഫലത്തെ ഇച്ചിക്കുകയോ. അന്മൃഫലത്തിന്നു സാധന്ഭൂതമായ ക്രി 
യയില് പ്രവത്തിക്കുകയോ, ചെ ന്നതല്ല. രാജ്യപ്രാപ്തിയാകന ഫലത്തോടുക്ു 
ടിയ കമ്മത്തില് പ്രപവത്തിക്കന ഒരുപ൯ കുറച്ചു ഭൂമിയെ മാത്രം പ്രാപിക്കുന്നതാ 
യ ഫലത്തോടുകൂടിയ കമ്മത്തില് പ്രവത്തിക്കുകയോ. അല്ലെങ്കില് തദ്വിഷയ 
മായ ഇച്ത്യ അവന്നുണ്ടാവുകയോ, ചെയ്യുന്നതല്ല. അതിനാല് കമ്മം മോക്ഷ 
ത്തിന്നു സാധനമാകുന്നില്ല. ജ്ഞാനകമ്മസമുച്ചയവും മോക്ഷസാധനമാകനി 
പ്ര: കൈവല്ലഫലത്തെ ഉ.്ടാക്കുന്നതായ ജ്ഞാനത്തിന്നു കമ്മത്തിനെം സ 
ഹായവൃമാവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാല് (ജ്ഞാനം അവിദ്യയെ നിപത്തിപ്പിക്കുന്ന പ ടം യം യത & (ആ) ദിപത്തിന്െറ പ്രകാശം (രജ്ജൂവില് ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന) സപ്പുഭൂമനിവൃത്തി 
ദ്വാരാ രജ്ജുമാത്രത്തില് പയ്യുവസാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനവും അവിദ്യാനിവൃത്തിദ്വാ 
രാ ആത്മാവി ന്െറടൂകേവലാവസ്ഥയില് പയ്യുവസാനിക്കുന്നു. 
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താകയാൽ കമ്മത്തോടു വിരുഭദ്ധമായിരിക്കുന്നു.) ഇരുട്ട” ഇരുട്ടിനെ നീക്കുകയില്ല, 
5] १ 

നിശ്ചയംതന്നെ. അതിനാല് കേവലം ജ്ഞാനംതന്നെയാണ് മുക്തിസാധന 

മെന്നു വരുന്നു. 

പൃയ്ൃപക്ഷം_.അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് നിത്യകമ്മങ്ങാം അനു 
¢) 5) ഷ്ടരിക്കപ്പ്പെടാഞ്ഞാല് പ്രുത്യവായദോഷമുണ്ടാകുന്നു. കൈവല്യം = 0310) 03008 

ഴി ॥ ८ 1) 

ന്൯. അങ്ങിനെയിരിക്കേ കേവലം ജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് കൈവല്യപ്രാഫ്ചി എ 
ൽ >) 9) || ന്൯ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, ശ്രുതയുക്തമായ ഗിത്യകമ്മങ്ങളെ 

4) ७] ാഞ്ഞാ 2 0 06689 താണ്. ചെയ്യു ല് നരകപ്രാഫ്തീലക്ഷണമായ പ്രത്യവായദോഷമുണ്ടാകുന്നതാണ 
4 )) >) ശങ്ക__എന്നാല് പിന്നെ, കമ്മംകൊണ്ടു &006976 3090) ९०19) (०) 

മോക്ഷപ്രാപ്ലിയേയില്ലെന്നു വരുന്നു. 

സമാധാനം__മോക്ഷം നിത്ൃയമാകയാല് അങ്ങിനെ ഒരു ദോഷം (നി 
© ॥ ൭ സ്സ 2 <] 9] र रः 2 2 മ്മാക്ഷപ്രസംഗം) ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നിത്യകമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ടാനംകെ 

9] ണ്ട പ്രത്യവായഭോഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പ്രതിഷിദ്ധമായ കമ്മത്തെ അനു 
ഷ്ടരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് (ഒരുവന്ന് ) അനിഷ്ടശരീരമുണ്ടാകുന്നില്ല. കാമ്യകമ്മത്തെ 

പജ്ജിക്കുന്നതിനാല് ഇഷ്ടശരീരത്തേയും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരത്തിന്െറ 

൭ തപത്തിക്കു ഹേതുവായ കമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു തീന്നതിനെറ 

ശേഷം ഈ ദേഹം നശിക്കുമ്ചോറം ദേഹാന്തരോല്പത്തിക്കു കാരണമില്ലാതെ 

യായി ഭവിക്കുന്നു. അന്തഃകരണത്തില്നിന്നു 'രാഗാദിദോഷങ്ങളെല്ലാം പോ 

യിയുമിരിക്കുന്നതിനാല് സ്വരൂപാവസ്ഥാനംതന്നെയായ കൈവല്യം യത്തംകൂ 

ടാതെ സിദ്ധമായി ഭവിക്കുന്നു. 

ശങ്ക__കഴിഞ്ഞുപോയ അനേകം ജന്മങ്ങളില് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വ 

ശ്ശപ്രാപ്തിീഫലത്തേയും നരക്പ്രാപ്പിഫലത്തേയും കൊടുക്കുന്ന (അനേകം) കമ്മ 

ങ്ങളുടെ ഫലമിനിയുമനുഭവിച്ചുതുടങ്ങാത്തതുകൊണ്ടും, ഈ ജന്മത്തില്തന്നെ 

അവയെ മുഴുച൯ അനുഭവിക്കുന്നത് അസാദ്ധ്യമാകയാലും, കമ്മം മുഴുച൯ ക്ഷ 

യിക്കുമെന്ന പറവാന് പാടില്ല. 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് നീത്യകമ്മങ്ങളുടെ അ 

02041909 ത്തില് ഉള്ള ആയാസംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന 

തുകൊണ്ട്” ആ കമ്മങ്ങളുടെ ഫലമനുഭവിക്കുന്നുലെന്നു സാധിക്കാവുന്നതാണ്. 

അല്ലെങ്കില്, പ്രായശ്ചിത്തകമ്മംപോലെ നിത്യകമ്മങ്ങഥം 2002 188. ദുരിതങ്ങളെ. 

നശിപ്പ്ിക്കുന്നതിന്നു ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. ആരബ്ദുകമ്മങ്ങറം തല്ഫലാനുഭ 

വത്തോടുടകൂടിത്തന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നതിനാലും, പുതിയതായി കമ്മങ്ങറം ഒന്നും 

ആരംഭിക്കപ്പ്െടാത്തതിനാലും, യത്തംകൂടാതെ കൈവല്യം സിദ്ധമായി ഭവിക്കു 

ന്നുവെന്നു വരുന്നു. 

(ജ്ഞാനം കൂടാതെ കമ്മംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മുക്തി എന്നത്” ത്രുതിപ്രമാണംകൊണ്ടു നി 

രാക.രിക്കുന്നു. 



66)0) ന ത്തന 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, “തമേവ പിദിത്വാതി 
മുത്യുമേതി നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യയതേയനായംഅദ്ദേഹത്തെത്തനെ അറിഞ്ഞിട്ട് 

ഒരുവന് മൃത്യുവിനെ അതിക്രമിക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിപ്പാന് വേറെ 

മാഗ്ഗമില്ല? (ശ്വേത. ഉ. ൩. ൮.) എന്നിങ്ങിനെ ഇ്ഞാനമൊഴിച്ചു മോക്ഷത്തിന്നു 

മാഗ്ഗുമില്ല എന്നു ശ്രുതി പറയുന്നു. ആകാശത്തെ തോലുപോലെ ചുരുട്ടന്നത് 

എപ്രകാരം അസാദ്ധ്യമോ അതുപോലെ അവിദ്വാന്നു മോക്ഷവും അസംഭവമാ 

കുന്നുവെന്നും (ആ) ശ്രുതിയില് (തന്നെ) പറയുന്നു. “ജ്ഞാനാല് കൈവല്യമാ 

പ്ലയോതി_ജ്ഞാനംകൊണ്ടു കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു? എന്നു പുരാണസ് മൃതി 

യിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്നുംപൃറമെ, ഫലത്തെ ആരംഭിക്കാത്ത പുണ്യകമ്മ 

6800 (ജ്ഞാനംകൂടാതെ) ക്ഷയിക്കുമെന്നു പറയുന്നതും യുക്തമല്ല. ഫലത്തെ 

ആരംഭിക്കാത്ത മുന്പുള്ള ടൂരിതങ്ങളുടെ സംഭവമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ അനാരബ്ലവ, 

ഫലങ്ങകായ പൃണ്യകമ്മങ്ങളുടെ സംഭവവുമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ആ 8९124912) ക 

0266300 (തത്തല്ഫലങ്ങളെ ആരംഭിക്കുന്നതിന്നായി) ദേഹാന്തരത്തെ ഉ.ല്പാ 

ഭിപ്പിക്കാതെ ക്ഷയിക്കുന്നില്ല എങ്കില് മോക്ഷവുമസാഭ്ധ്യമാകുന്നു. ധമ്മാധമ്മ. 

ഞ്അങറാക്കു ഹേതുക്കങള്കായ രാഗദ്വേഷമോഹങ്ങളുടെ നാശം ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ട 

ല്യാതെ സാഭദ്ധ്യമാകുന്നതല്ലാഷ്ണ്കുയാല് ധമ്മാധമ്മങ്ങളുടെ ഉ.ച്ഛേദവും സാദ്ധ്യമാകു 

ന്നതല്ല. നിത്ൃകമ്മങ്ങംക്കു പുണ്യലോകമാണ് ഫലമെന്നു ശ്രുതിപാക്യമുള്ള 

തിനാലും, അതാതു വണ്ണാശ്രമികഠം സ്വകമ്മനിഷ്കന്മാരായിട്ട' ഉല്കൃഷ്ടസുഖ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു സ് മൂതിപാകൃയമുള്ളതിനാലും കമ്മക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്ന 

തല്ല. 

ചിലര് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു__ 

നിത്യകമ്മങ്ങാം ദൂഃഖരൂപമാകയാല് അവ പൃവകൃതഭൂരിതകമ്മങ്ങളുടെ 
0] . ഫലമാകുന്നു. അവയ്ക്കു സ്വരൂപം ഒഴിച്ചു പേറെ ഫലം യാതൊന്നുമില്ല. എ 

റൂ | റി ~ ५ റ ८ റൂ 

ന്തെന്നാല് ഫലമുള്ളതായി ശ്രുതിയിലെങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുവന് ജീവിച്ച് 

രിക്കുന്നുചെന സംഗതിതനെ അവന് അവശ്യം കമ്മംചെയ്യുണമെന്നതിന്നു 

തക്കതായ കാരണമാകുന്നു. 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് ഫലത്തില് പ്രവൃത്തി 

തുടങ്ങാത്ത കമ്മങ്ങറം ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതസാഭ്ധ്യമാകുന്നു. (നിത്യകമ്മാനു 
ഷ്ഠാനത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു) ദുഃഖത്തിന്നു വിശേഷമുണ്ടാകുവാനും പാടില്ല. പൃ 

വൃകൃതഭൂരിതകമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠടാനത്തിന്നുള്ള ആയാസമാകനാ 

ദുഃഖമായിട്ട' അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതു തെററാകുന്നു. മരണകാലത്തില് 

ഫലത്തില് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതായ കമ്മത്തിനെറ ഫലം. മറെറാരു കമ്മം 

കൊണ്ട്” ആരബ്ദമായിരിക്കുന്ന ജന്മത്തില്, അനുഭവിക്കുമെന്നു സയുക്തികമായി 

3 ०००1०0९ നമുക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല്, അങ്ങിനെയാണെങ്കില്, 

സ്വഗ്ഗഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളാല് 



(¢ 
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ആരബ്ദുമായിരിക്കുന്ന ജന്മത്തില് നരകഫലവും അനുഭവിപ്പാ൯ കഴിയുന്നതാ 
(१ രി 4 8) 

ണ് എന്നതില് യുക്തിഭംഗമുണ്ടെന്ന പറവാ൯ തരമല്പാതാകും. എന്നുതന്നെ 

യുമല്ല, നിത്യകമ്മാനുഷ്ണാനത്ത'ലുള്ള ആയാസംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ദൂരീത 

ങ്ങളുടെ ഫലമായ പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ദുഃഖമായിരിപ്പാ൯ പാടില്ല. ഭിന്നങ്ങ 
@ 9९ ദുഃഖഫ്ലങ്ങളെ 6905 58112 അനേകം ദുരിതങ്ങളിരിക്കെ നിത്യകമ്മാനു 

ഷ്ഠാനായാസമാകുന്ന ദുഃഖം മാത്രമാണ് അവയുടെ ഫലമെന്നു കല്ലിക്കുമ്പോറം 
ദ്വന്ദ്വങ്ങാം രോഗങ്ങറം മുതലായ ബാധകള്െക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങറാക്കു 

പ്രത്യേകകാരണമില്ലെന്നും, നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനായാസഭുഃഖംതനൊയാണ്' ഫൃ 

വകൃതദൂരിതഫലമെന്നും, അല്ലാതെ തലകൊണ്ടു കല്ല ചുമക്കുക മുതലായതല്ല 

(ആ വക ദുരിതങ്ങളുടെ ഫലം) എന്നും കല്ലരിക്കേണ്ടിപരും. അങ്ങിനെ കല്ലി 

പ്യാനസാദ്ധ്യമാകുന്നു. അതിന്നുംപുറമെ. പൂവ്വകൃതദുരിതങ്ങളുടെ ഫലം നിത്യ 

കമ്മാനുഷ്ടാനായാസദുഃഖം മാത്രമാണ് എന്നു പറയുന്നത്” അപ്രകൃതവ്യമാകുന്നു. 

എങ്ങിനെ? .ഫലത്തെ ആരംഭിക്കാത്ത ദൂരിതകമ്മങ്ങറം ക്ഷയിക്കുന്നതല്ല എന്നു 

പ്രകൃതത്തില് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഫലത്തെ എടുക്കുവാന് ആരംഭി 

ച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മത്തിനെ ഫലമാണ് നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനായാസദുഃഖം, ഫല 

ത്തെ എടുക്കുപാനാരംഭിക്കാത്ത കമ്മത്തിനെറ ഫലമല്ല, എന്നു നിങ്ങഥം പറയു 

ന്൯. അതല്ല, പൃവൃകൃതമായ ०५९1००१० ഫലത്തെ എടുക്കുവാനാരംഭിച്ചി 

രിക്കുന്നുവെന്നു 0916500 വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് എന്നാല് നിത്യകമ്മാനുഷ്മാനാ 

യാസദുഃഖംതനൊയാണ് ആ ഫലം പഎന്നുള്ള വിശേഷണം അയുക്തമാകുന്നു. 

നിത്യകമ്മാനുഷ്ടാനത്തിന്നുള്ള വിധിയും (5268. {200 നിഫ്ണുയോജനമായി ഭവിക്കു 

നു. എന്തെന്നാല് ഫലപ്രാപ്തീക്കാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരിതകമ്മത്തിന്െറ ഉപ 

ഭോഗംകൊണ്ടുതന്നെ അതു ക്ഷയിക്കുന്നതാണ് . (അപ്പോം തന്നിപ്പത്തിക്കാ 

യിക്കൊണ്ടു നിത്യകമ്മം പിധിക്കണമെന്നില്ല എന്നത്ഥം). അതിന്നുംപുറമെ. 

മൂഃഖം ശ്രുത്യക്തമായിരിക്കുന്ന നിത്യകമ്മത്തിന്െറ ഫലമാണ് എങ്കില്, യായാ 

മാദിയില്നിന്ന് എന്നപോലെ, അതു നീിത്ൃയകമ്മാനുഷ്ഠാനായാസത്തില്നിന്നു 

തന്നെ ഉണ്ടാകുനാതായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പ്പോഠം അതു മറെറാരു കമ്മത്തി 

നെറ ഫലമാണെന്നു കല്ലിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഒരുവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുലെന്ന 

കാരണത്താല് മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകയാല് നിതൃകമ്മങ്ങറം, പ്രായ 

ശ്ചിത്തം എസാപോലെ, പൃവകൃതദുരിതങ്ങളുടെ ഫലമാകുവാ൯ പാടുള്ളതല്ല. 

യാതൊരു പാപകമ്മംനിമിത്തം ഫഎനത്തു പ്രായശ്ചിത്തമാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള 

ത” ആ പ്രായശ്ചിത്തം ആ പാപകമ്മത്തിനെറ ഫലമാകുന്നതല്ല. പ്രായശ്ചി 

ത്താനുഷ്ഠാനായാസഭുഃഖം നിമിത്തഭുതമായ പാപത്തിനെറ ഫലമാണെങ്കില് 

ജിവനാദിനിമിത്തമുള്ള നിത്യകമ്മാനുഷ്ലാനായാസഭുഃഖവും ജിപനാദിീനിമിത്ത 

ത്തിനെറ ഫലം തന്നെയായിരിക്കുനാതാണ് (അല്ലാതെ പുവകൃതടുരിതങ്ങളുടെ 

ഫലമാകുന്നതല്ല). എന്തെന്നാല് നിത്യൃകമ്മത്തിന്നും പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്നും 
നൈമിത്തികത്വാവിശേഷമുണ്ട്. (രണ്ടും ഓരോന്നിനെ ദിമിത്തീകരിച്ചാണ് 



നം ത് ൫പ്പെ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടളളത് എന്ന സംഗതിയില് സമമാകുന്നുവെന്നത്ഥം). അതി 
072०0 10690, നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനായാസദുഃഖവും അഗ്നിഹോത്രാദികാമ്യകമ്മാനു 
ഫ്ലാനായാസദുഃഖവും തുല്യമായിരിക്കുന്നതിനാല് നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനായാസദുഃ 
ഖംതന്നെയാണ് പൃവകൃതഭൂരിതത്തിന്െറ ഫലമായിരിക്കുന്നത്, കാമ്യകമ്മാനു 
ഷ്ലാനായാസഭുഃഖമല്ല, എന്നുള്ളതിന്നു പ്രത്യേകകാരണം കാണുന്നില്ല. ആ 
62 ०७ കാമ്യകമ്മാനുഷ്യാനായാസമുഃഖവും പൃവകൃതദുരിതത്തിനെറ ഫലമാണെ 
ന്നു വരും. അങ്ങിനെയിരിക്കെ. നി ത്യകമ്മങ്ങറംക്കു ഫലം ശ്രുതിയില് പറഞ്ഞു 
കാണാത്തതിനാലും, നിത്ൃയകമ്മങ്ങളെ. വിധിച്ചിട്ടുള്ളതിനെറ ഉദ്ദേശം മറെറാരു 
വിധത്തില് മനസ്സ്ിലാകാത്തതിനാലും, നിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനായാസദുഃഖം പൃവ 
കൃതഭൂരിതങ്ങളുടെ ഫലമാണ് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അത്ഥാപത്തികല്പന തെററാ 
കുന്നു. (നിത്യകമ്മങ്ങളുടെ) പിധി മറെറാരു വിധത്തില് ്യാഖ്യാനിക്കുവാ൯ 
തരമില്ലാത്തതിനാല് അനു ഷ്ലാനായാസടുഃഖം കൂടാതെ നിതൃകമ്മത്തിന്നു 
വേറെ ഫലമുണ്ടെന്നനുമാനിക്കായുന്നതാണ്. പൂവപക്ഷക്കാരനെറ വാദം അ 
സ്ഫ്യോന്ക്ൃവിരുദ്ധമായുമിരിക്കുന്നു. നിത്യകമ്മത്ങളെ (6202099) 38602 1000 മറെറാ 
രു കമ്മത്തിന്െറ ഫലമനുഭവിക്കുന്നുലെന്ന് അപര് സമ്മതിക്കുന്നു. അ 
പ്പോഠം നീിത്യകമ്മത്തിനെറ ഫലമതുതന്നൊെയായിരിക്കണം. നിത്യകമ്മങ്ങറം 
ക്കു ഫലമില്ലെന്നും അചര് പറയുന്ന. ഇങ്ങിനെയാണ്” അവരുടെ വാദം ആ 
സ്വ്യോന്യവിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞത്. അതിന്നും പുറമേ, കാമ്യമാ 
യ അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മമനുഷ്ഠിക്കുമ്വോഠം അതോടുകൂടിത്തനെ നിത്യമായ 
അഗ്ഗിഹോത്രാദിയും അനുഷ്ലിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പ്യോഠം തടനുഷ്ടാനായാസദുഃഖ 
ത്തോടുകൂടി കാമ്യാഗ്നിഹോത്രഫലവും ക്കായിക്കുന്നതാണ്. എന്തെന്നാല് കാ 
മ്യാഗ്നിഹോത്രം നിത്യാഗ്നിഹോത്രത്തില്നിന്നു ഭിന്നമായിരി ക്കുന്നില്ല. കാ 
മ്യാഗ്നിഹോത്രാദിഫലം വേറെയാകുന്നു എന്നു പറയുന്നുവെങ്കില് തദനുഷ്ടാനാ 
യാസദുഃഖവും ഭിന്നമായിരിക്കണം. എന്നാല് അതുക്ളതല്ല; എന്തെന്നാല് 
അതു പ്രത്യക്ഷത്തിന്നു പിരോധമാകുന്നു. കാമ്യാനുഷ്ണാനായാസഭുഃ ഖത്തില് 
നീന്നു കേവലനിത്യാനുഷ്ഠാനായാസമുഃഖം ഭിന്നമായിരിക്കുന്നതല്ല, നിശ്ചയം. 
അത്രയുമല്ല, (ശ്രുതിയില്) പിഹിതമായതോ പ്രതിഷിദ്ധമായതോ അല്ലാത്ത 
ഒരു കമ്മം തല്ക്കാലഫലത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാല് ശാസ്രൂചോദിത 
മായോ പ്രുതിഷിദ്ധമായോ ഉള്ള ഒരു കമ്മം തല്ക്കാലഫലത്തെ ഉ ല്പാദിപ്പി 
ക്കുന്നില്ല. അങ്ങിനെയാകമ്ചോറം പിന്നെ അദുഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലത്തെ 
ഉദ്ദേശിച്ച് _സ്വഗ്ഗുംതന്നെയാണെങ്കിലും__ഉദ്യമിക്കുന്നതല്ല. നിത്യമാഷ്ം കാ 

# (ആ) നിത്ൃകമ്മങ്ങഥം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. അവയുടെ ഫലത്തെപ്പുററി ശ്രുതിയില് ഒ 
ന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല. ഫലംകൂടാതെ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നതല്പതാനും. അതിനാല് നിത്യക 
മ്മങ്ങറം ദുരിതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടിയാകുന്നു. എന്നിങ്ങിനെ അത്ഥാപത്തികൊണ്ടു ക 
പിക്കുന്നു. അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് കാമ്യയാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും ദുരിതനിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നുവെ 
ന്നത്ഥം. 



८८५ 
ഫവവാം അധ്യ യം നൈ 

22) ०००२288. അഗ്നിഹോത്രാദികറംക്കു കമ്മസ്വരൂപത്തില് യാതൊരു വിശേഷ 
മില്ല; അപ്രകാരംതനെ അവയുടെ അംഗങ്ങളിലാകട്ടേ, അപയെ അനുഷ്ഠിക്കു 

5) 9) 5) 9) | 3) ന്ന രിതിയിലാകട്ടേ, കാമ്യം നിത്ൃത്തിനേക്കാറം മേലേയുമല്ല എങ്കിലും നിത 
९) ൫ 2 २] ¬ 2 © 2 മായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിഹോത്രാദിക്കു അനുഷ്ടാനായാസദുഃഖം മാത്ര 

2 | 112 2 2 )) 
5) 2 മാണ് ഫലമെന്നും, എന്നാല് കാമ്യയമായി അനുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിഹോത്രാ 

ദിക്ക്, ഫലകാമിത്വമാത്രംകൊണ്ടു, മഹത്തായ സ്വഗ്ഗഫലമാണെന്നും. കല്ലി 
8 04008 പാടില്ല. അതിനാല് നിത്യകമ്മങ്ങാംക്ക്' അദ്ദഷ്ടുമായ ഫലമില്ല എ 
ന്ന് ഒരിക്കലും പറവാ൯ പാടില്ല. ആയതുകൊണ്ട് അവിദ്യാപൂവ്യകമായ ശുഭാ 
ശുഭകമ്മങ്ങളുടെ അശേഷേണയുള്ള ക്ഷയകാരണം വിദ്യതന്നെയാകുന്നു. അല്ലാ 
തെ ധിത്യകമ്മാനുഷ്ഠാനമല്ല. എന്തെന്നാല് സവ്ൃകമ്മങ്ങളുടേയും ബീജം ആ 
വിദ്യയും കാമവുമാകുന്നു. കമ്മം അവിദ്വദ്ധിഷയമാണെന്നും. സവ്വുകമ്മസന്മ്യാ 
സപുവ്വകമായ ജ്ഞാനനിഷ്റ വിദ്വദ്വിഷയമാണെന്നും, മുമ്പു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുമു 
ണ്ട് __“ഉഭൌ തൌ ന പവിജാനിതഃ? (അ. ൨. ദ്രോ. ൧൯) “വേദാവിനാശിനം നി 
ത്യം” (അ. ൨.൨൧); ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കമ്മയോഗേന യോഗിനാം? 
“അജ്ഞാനാം കമ്മസംഗിനാം? “തത്ത്വവിത്തു....ഗുണാ ഗുണേഷ്ു വത്തന്ത ഇ 
തി മത്വാ ന സജ്ജതേ, (അ. ൩. ദ്രോ. ൩. ൨൬. ൨൮ “സവകമ്മാണി മന 
സാ സംന്ലൃസ്യാസ്തേ?, “നൈവ കിഞ്ചില് കരോമീതി യുക്തോ മന്വയേത തത്ത്വ 
വില്? (അ. ७. ശ്ലോ. ൧൩. ൮); തത്ത്വലിത്ത്ി “ഞാന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? എ 
ന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനാല് അജ്ഞന് “ഞാ൯ ചെയ്യുന്നു? എന്നു വിചാരിക്കുന്നു 
വെന്ന് അത്ഥാല് ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 4ആരുരുക്ഷോഃ കമ്മ കാരണം. ആരു 
(७ 0) യോഗസ്ഥസ്യയ ശമ ഏവ കാരണം? (ആ. ൬. ശ്ലോ. ൩; “ഉദാരാസ്രുയോ 

०) ७०089 ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം? (അ. 6). ദ്രോ. ൧൮൮ അജ്ഞാഃ കമ്മി 
ണോ ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ”. “അനയന്ധ്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം നിത്യയു 
ക്താ യഥോക്തമാത്മാനമാകാശകല്ലമകല്ഷമുപാസതേ? (അ. ൯. ९६29. ൨൧. 
൨൨; “ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യ മാമുപയാന്തി തേ? (അ. ൧൧. 629. ൧൭൧ 
നിത്യയൂക്തന്മാര് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നുലെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്ഥാല് ക 
മ്മികളായ അജ്ഞന്മാർ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
കമ്മികളായിരിക്കുന്ന അജ്ഞന്മാര് ഭഗവല്കമ്മകാരികളും യുക്തതമന്മാരുമാ 
ണെജ്,ലും (ചിത്തസമാധാനംമുതല്?) ക്രമേണ 80.89 ഫലത്യാഗപയ്യുന്തമു 
88 # ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാല് അ 
നിദ്ദേശ്യമായും  അക്ഷരമായുമുള്ളതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവര്. :അദ്ദേഷ്ടാ 7५०1३ 
താനാം? (അ. ൧൨. ദ്ര്രോ. ൧൩) എന്നതു മുതല് (൧൨.0൦) അധ്യായാവസാനം 
പരെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്ഗത്തെ (സാധനത്തെ) ആശ്രയിക്കുന്നവരാകുന്നു. 

അവര് ക്ഷേത്രാധ്യായം (൧൩൧മധ്യായം) മുതല്ക്കുള്ള മൂന്നധ്യായങ്ങളില് പ്ര 

(ആ) # ൧൨൨൧൦ അധ്യായം 0 മുതല് ൧൧ വരേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ നോക്കുക. 



८/१ 
@ 040 ശ്രിമതഭഗവല്ഗിത 

തിപാടിക്കപ്പെട്ടിട്ടളള ജ്ഞാനസാധനങ്ങളോടുകൂടിയവരുമാകുന്നു അധിഷ്ഠാ 

നാടി പഞ്ചഹേതുകമായിരിക്കുന്ന (അ. ൧൮. ദ്രോ. ൧൪) സവകമ്മങ്ങളേയും സ 

൯ൃസിച്ചിരിക്കുന്നപരും, ആത്മാ ഏകഠാണ് അകത്താവാണ് എന്ന റിയുന്നവ 

രും ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരും, ഭഗവത്തത്ത്വത്തെ 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും_ഭഗവത്സ്വരൂപത്തിലും ആത്തൈകത്വത്തിലും ശര 

ണം പ്രാപിച്ചുവരായ പരമഹംസപരിവ്രാജകന്മാരും_ ആയവക്ക അനിഷ്യാദി 

കമ്മഫലത്രയം (അ. ൧൮. &{&०. ൧൨) ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാല് അജഞന്മാരും 

കമ്മികളും അസന്ല്യാസികളുമായ ശേഷമുള്ള വക്ക് അതു നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ടാകു 

ന്നു. ഇതാണ് ഗീതാശാസ്രരത്തില് ഉ പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കത്തവ്യമായും അ 

കത്തവ്യമായുമുള്ള. വിഷയങ്ങളുടെ വിഭാഗം. 

പൃവ്യപക്ഷം__സവ്യകമ്മവും അവിദ്ദ്യാപൃദ്യകമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതു 

സിഭ്ധമല്ല. 

സമാധാനം__ആ വാദം ശരിയല്ല; എന്തെന്നാല്. ബ്രഹ്മഹത്ത്യാദി 

യെപ്പോലെ അതു സിദ്ധമാകുന്നു__നിത്യകമ്മം ശാസ്രൂുപിഹിതംതന്നെയാകുന്നു: 

പക്ഷേ അത് അജ്ഞനായവനെ മാത്രമേ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള. ശാസ്രൂപ്രതി 

ഷിദ്ധമായും അഠാത്ഥകാരണമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഹത്ത്യാദിലക്ഷണമായ ക 

മ്മം അവിദ്യാകാമാദിദോഷത്തോടുകൂടിയവന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുളള _ അങ്ങി 

നെ അല്ലെങ്കില് അവനെറ അതിലുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് അത്ഥമില്ലാതെയാകും__ 

അതുപോലെതന്നെ നിത്യനൈമിത്തകകാമ്യകമ്മങ്ങളും അജ്ഞനെ മാത്രമേ 

സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള. 

പുവ്ൃവപക്ഷം__ആത്മാ ദേഹാദീയില്നിന്നു പൃയതിരിക്തമാണ് എന്നറി 

യാതിരിക്കുയ്വോറം നിത്യാദികമ്മങ്ങളില് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവാ൯ പാടില്ല. 2 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്... ചലനാത്മകമായും (ദേ 

ഹാദി) അനാത്മാക്കളാല് ചെയുപ്പെടേണ്ടതായുമിരിക്കുന്ന കമ്മത്തില് “ഞാ൯ 

ചെയ്യുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ പ്രവൃത്തി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് 3. 
ന വി നിം നാന് 

1 അനിദ്ദേശ്യാക്ഷരോപാസകന്മാരം പതിമുന്നാമധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമാ നിത്വം 

മുതലായവയോടു ० പതിന്നാലാമധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രവൃത്തി മുതലായ 

വയോടുംം പതിനഞ്ചില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസംഗത്വം മുതലായവയോടും, കൂടിയവരാകു 

ന്നു. അതിനാല് ജ്ഞാനനികഷ്ടയില്തന്നെയാണ് അവക്കധികാരം എന്നത്ഥം. 

(ആ) 2 പാരലൌകികമായ കമ്മങ്ങളില് ദേഹാദ്യതിരിക്താത്മജ്ഞാനംകൂടാതെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്ന 

തല്ല. അതിനാല് അവ അവിദ്യാപൃവ്വകമല്പ എന്നാണ് ശങ്ക. 

3 കമ്മം ചലനാത്മകമാകയാല് അത്” ആത്മാവിനാല് ചെയ്യുപ്പെടുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല് ആ 

ത്മാ നിഷ് ക്രിയനാകുന്നു. എന്നാല് ദേഹാദിസംഘാതം സക്രിയമാകയാല് കമ്മം തല്കൃത 

മാണ് എന്നതു യുക്തംതന്നെ. എങ്കിലും ദേഹാദിസംഘാതത്തിലുള്ള അഭിമാനംഹേതുവാ 

യിട്ട് “ഞാന് ചെയ്യുന്നു? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവിന്നു കമ്മത്തില് മിഥ്റ്യാധിപൃവ്വകമായ പ്രവൃ 

ത്തി കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാല് അത്” അവിദ്യ്യാപൂവ്വകമാണ്' എന്നതു യുക്തംതന്നെ എ 

ന്നത്ഥം. 
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പൃവ്വപക്ഷം__ദേഹാടിസംഘാതത്തില് അഹംബുദ്ധി ഗൌണമാകു 

ന്നു മിഥ്യയല്ല. 

സമാധാനം അതും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, എന്നാല് അതിന്െറ 

കായ്യുവും ഗൌണമായിരിക്കണം. ആത്മീയമായ (സ്വന്തമായ) ദേഹാദിസംഘാ 

തത്തില് അഹംബുദ്ധി ഗൌണമാകുന്നു. ഇതിനെ അനു സരിച്ചു ശ്രുതിയില് 

ഒരുവനെറ പുത്രനെ സംബന്ധിച്ചു് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു _:നിനെറ പുത്രനെ 

ന്൯ പറയപ്പെടുന്നപ൯ നീ തന്നെയാകുന്നു. നാം സാധാരണയായി “ഈ പത്തു 

എന്റെറ പ്രാണനാകുന്നു” എന്നും പറയാറുണ്ട്. (അതുപോലെ ആത്തമിയമാ 

യ സംഘാതത്തില് അഹംബുദ്ധിയും ഗൌണമാകുന്നു). എന്നാല് മിഥ്ലാജ്ഞാ 

നം അപ്രകാരമല്ല. സ്ഥാണുവേതാണ് 9 പുരുഷനേതാണ്' എന്നു വേര്തിരിച്ചു 

റിവാ൯ വ്വയ്യാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത് . ഗൌണമായ 

പ്രത്യയം (ബുദ്ധി) മുഖ്യമായ (0100 ०1029९० } കായ്യും സാധിക്കുന്നതിന്നായി ഭവി 

ക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് ഗൌണവപ്ൃത്തി ഉപമാശബ്ദത്തെ ലോപിച്ചുകൊണ്ട 

അധികരണത്തെ സ്തൃതിക്കുന്നതിന്നുപേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു. ഇതിന്നൊരു ദുഷ്ടാ 
ന്തം_“ദേവദത്ത൯ സിംഹമാകുന്നു” എന്നുള്ള വാക്യം, ദേവദത്തന് (ക്രൌയ്ും 

കൊണ്ടു) സിംഹത്തോടു തുല്യനാകയാല് (ദേവദത്തന് സീിംഹംപോലെയാകുന്നു 

വെന്ന് ഉ.പമകൊണ്ട } ക്രൌയ്യാദ്യധികരണമായിരിക്കുന്ന ദേവദത്തനെ = तक) 

ക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ മാണവകന്൯ അഗ്നിയാ 

കുന്നു? എന്നു വാക്യം. മാണവകന് (പിംഗളുവണ്ന്റംകൊണ്ട് ) അഗ്നിക്കു തുല്യനാ 

കയാല് (മാണവകന് അഗ്നിപോലെയാകുന്നുലെന്ന ഉപമകൊണ്ട്) പൈംഗ 

ല്യാദ്യധികരണമായിരിക്കുന്ന മാണവകനെ സ്തൂതിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി മാത്രമാകു 

ന്നു. എന്നാല് അപ്രകാരമുള്ള ഗൌണശബൂജ്ഞാനംകൊണ്ടു (മുഖ്യമായ) 

സിംഹകായ്യുമോ, അല്ലെങ്കില് (മുഖ്യമായ) അഗ്നികായ്യുമോ, സാധിക്കപ്പെടുന്ന 

തല്ല. എന്നാല് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിനെറ കായ്യുമായ അനത്ഥം (ഒരുവ൯) അനു 

ഭവിക്കുന്നു. ഗൌണമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടളള ०१०९५९०० ഇന്നതാണെന്നറിയുന്നു. 

“ഈ ദേവദത്തന് സിംഹമല്ല. ഈ മാണവകന് അഗ്നിയല്ല? എന്നിങ്ങിനെ 

അറിയുന്നു. ആത്മാ എന്നു ഗൌണമായി പറയപ്പെടുന്ന ദേഹാദിസംഘാത 

ത്താല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മം അഹംപ്രത്യയവിഷയമായിരിക്കുന്ന മുഖ്യമായ 
ആത്മാവിനാല് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഭവിക്കുകയില്പ. ഗൌണമായ സിംഹത്താ 

ലും ഗൌണമായ അഗ്നിയാലും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മം മുഖ്യമായ സിംഹത്താ 

ലും മുഖ്യമായ അശഗ്നിയാലും ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഭവിക്കുകയില്പല്പോ. ഒരുവന്െറ 

ക്രൌയ്യുംകൊണ്ടാകട്ടേ പൈംഗല്യംകൊണ്ടാകട്ടേ മുഖ്യമായ സിംഹകായ്യുമോ 

അശഗ്നികായ്യുമോ സാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് (അധികരണത്തെ) സൃതിക്കുന്ന 

തിന്നുവേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു സ്തൃതിക്കപ്പെടുന്നപ൯ന് “ഞാന് സിംഹമല്ല ഞാന 

ഗ്നിയല്ല? എന്നറിയുന്നു. സിംഹത്തിനെറ. കമ്മവും അഗ്നിയുടെ കമ്മവും ത 

(4 # 
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നേറതാണെന്നവന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, “ഞാന് കത്താ, എന്െറ 

90292. എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാഠം ദേഹാദിസംഘാതകൃതമായിരിക്കുന്ന 
കമ്മം “എനേറതല്ല?__ മുഖ്യമായ ആത്മാവിനേറതല്ല_എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് 

ഭ്രധികം യുക്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ആത്മീയമായ സ്മൃതി ഇച്ച പ്രയത്നം എന്നി കമ്മഹേതുക്കളെക്കൊ 

ണട് ആത്മാതന്നെ വാസ്തവമായി കമ്മംചെയ്യുന്നുവെന്നൊരു മതമുണ്ട്. അതും 

ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് അവ മിഥ്യാജ്ഞാനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നവയാകുന്നു. മി 

ഥ്യാജ്ഞാനംനിമിത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുളള കമ്മങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടുഫലങ്ങളെ 

അനുഭവിച്ചു” അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംസ്ത്രാരത്തില്നിന്നാണ് സ്മൃതി 2 

പ്രയത്നം മുതലായവയുണ്ടാകുന്നത് . ഈ ജന്മത്തില് ധമ്മാധമ്മങ്ങളും തല്ഫ 

ലാനുഭവവും ദേഹാദിസംഘാതത്തില് ആത്മാഭിമാനംകൊണ്ടും രാഗദ്വേഷ 

ങ്ങംകൊണ്ടുമാണുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെതന്നെയാണ് . കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തി 

ലും അതിന്നുമുമ്പിലത്തെ ജന്മത്തിലും. ഇങ്ങിനെ. കഴിഞ്ഞുപോയതും വരുവാ 

നുള്ളതുമായ സംസാരം അവിദ്യാകൃതവും അനാദിയുമാകുന്നവെന്നു നമുക്കനുമാ 

നിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാല് സവ്വൃകമ്മസംന്യാസപൃവ്യകമായിരിക്കുന്ന (ആ 

ത്മ) ജ്ഞാനനിഷ്ടകൊണ്ടാണ് ആത്യന്തികമായ സംസാരനിപ്പത്തി എന്നു സി 

ദ്ധമാകുന്നു. ദേഹാഭിമാനംതന്നെ അവിദ്യാരൂപമാകയാല് തന്നിവ്ൃത്തിയി 

ഇംല് ദേഹവുമില്ലാതാകണം; അപ്പോം സംസാരം അവശ്യം നശിക്കുന്നു. ദേ 

ഹാദിസംഘാതത്തില് ആത്മാഭിമാനവും അവിദ്യാത്മകമാകുന്നു. ലോകത്തില് 

ആരുംതന്നെ പശു മുതലായവയില്നീന്ന നയനാണ് താന്, തന്നില്നിന്ന ന്യമാ 

ണ്” പശു മുതലായവ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയാണ് താന് എന്നു വിചാരി 

ക്കുന്നില്ല. സ്ഥാണുവിനെ പുരുഷനാണ് എന്നു തെററിദ്ധരിക്കുനാതുപോലെ 

അവിവേകംകൊണ്ടാണ് അജ്ഞനായവന്നു ദേഹാടിസംഘാതത്തില് അഹംബു 

ദ്ധിയൃണ്ടാകുനനത്. എന്നാല് വിലേകംകൊണ്ടു തത്ത്വത്തെ അറദിയുന്നവന്ന് 

അപ്രുകാരമുണ്ടാകുന്നില്ല. “നിന്െറ പുത്രനെന്നു പറയപ്പെടുന്നപ൯ തന്നെയാ 

ണ് നീ? എന്നു ശ്രുതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം സ്വപൃത്രനില് യാതൊരു അ 

ഹംബുദ്ധിയാണുള്ളത് > അതു ജന്യജനകസംബന്ധനിമിത്തമായ ഗൌണപ്രത്ൃയ 

യമാകുന്നു. ഗൌണമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നു ഭോജനം മുതലായതെനാപോ 

ലെ, പരമാത്ഥകായ്യും ചെയ്ത്ാ൯ കഴിയുന്നില്ല. (ഗൌണാത്മാവായ സ്വകീയ 

പുത്രാദികറംക്കു പിതാവിന്െറ ഭോജനാദിക്രിയ ചെയ്താന് കഴിഷൂന്നുതല്ലല്ലോ. 

അതുലോലെ ദേഹാദിക്കു ഗൌണമായിട്ടാത്മത്വമുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടു ക 

രിതൃത്വാദികായ്യും ആത്മാവിന്നു വാസ്തു വമായിട്ടുണ്ടെന്നു സദ്ധിക്കുന്നതല്ലു). ഗൌ 

ണമായിരിക്കുന്ന സിംഹത്താല് (ദേവദത്തനാല്) മുഖ്യസിംഹകായ്യും ചെയ്യുപ്പെ 

ടന്നതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ഗൌണമായ അഗ്നിയാൽ (മാണവകനാൻ) മു 

ഖ്യാഗ്നികായ്യും (ദാഹപാകാഭി) ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. 



ടും 
൧വ്വാം അധ്യായം ൫൮൩. 

റി १ റൂ റൂ ററി 0 । १ ८१०१५११० അദൂഷ്ടവിഷയമായിരിക്കുന്ന വേദവിധികളെ പ്രമാണമ 
ക്കിട്ട യാതൊന്നാണ്” ആത്മാവിനാല് കത്തവ്യമാ യിട്ടുള്ളത് അതു ഗൌണാ 
ത്മാക്കളായ ദേഹ്റേന്രിയങ്ങളാല് ചെയ്യുപ്പെടുന്നുവെന്നു പറയാം. 

സമാധാനം__ പാടില്ല. എന്തെന്നാല്, അവയുടെ ആത്മത്വം അപി 
ദ്യാകൃതമാകുന്നു. ദേഹ്റേദ്രിയാദികറം ഗൌണാത്മാക്കുളൂജ്ൂ. നേരെ മറിച്ച്. 
മിഥ്യാജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അനാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന ദേഹാദികളോ 
©” അസംഗനായിരിക്കുന്ന ആത്മാപിന്ന സംഗമുണ്ടാകുന്നത് (അനാത്മാക്കളാ 
യിരിക്കുന്ന ദേഹാദികറാക്കാ തആത്മത്വം മിഥ്യാജ്ഞാനംകൊണ്ടാണുണ്ടാകുന്ന 
ത് എന്നത്ഥം]. മിഥ്യാജ്ഞാനമുള്ളപ്പോറം അവ ആത്മാക്കളായി ഭവിക്കുന്നു. 
മിഥ്യാജ്ഞാനമില്ലാതാകുമ്പോറം അവ ആത്മാക്കളല്പാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. 
തരജ്ഞനായിട്ടള്ള വനാണ് അവിവേകം നിമിത്തം ഞോ൯ പൊക്കമുള്ള വനാകു 
ന്നു, ഞാ൯ മഞ്ഞനിറമുള്ള വനാകുന്നു? എന്നും മറവം വിചാരിച്ചു 68०08) 
സംഘാതത്തില് അഹംബുദ്ധിയെ ആരോപിക്കുന്നതാ (ദേഹാദീസംഘാതത്തെ 
തആത്മാവായി വിചാരിക്കുനതാ ) എന്നാല് “ഭേഹാദിസംഘാതത്തില്നിന്ന 
02102060 ഞാന്? എന്നിങ്ങിനെ പേര്തി രിച്ചുറിയുന്നപന്നു ദേഹാദിസംഘാത 
ത്തില് അഹംബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാല്, മിഥ്യാജ്ഞാനമില്ലാത്ത 21209 
ഇല്ലാത്തതിനാല് ഈ ഭാവന (ദേഹാഭദിയില് അഹംബുദ്ധി) മിഥ്യാജ്ഞാനം 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു; അല്ലാതെ അതു കേവലം ഗൌണമായ പ്രത്യയമല്ല. 
സിംഹവും ദേവദത്തനും പനപോലെ, അല്ലെങ്കില് അഗ്നിയും മാണവകനൂ 
മെന്നപോലെ, രണ്ടു 010) ७०009888 സമാനധമ്മത, അല്ലെങ്കില് അവതമ്മി 
ലുള്ള വിശേഷം, സ്തൃഷ്ടമായി കാണുന്ന ഭിക്കില് മാത്രമേ ഗൌണമായ പ്രത്യയം 
അല്ലെങ്കില് ശബ്ദുപ്പയോഗം ഉ.ങഭാവുകയുള്ള. അങ്ങിനെയുള്ള സാമാന്യവിശേ 
०११८०३00 കാണപ്പെടാത്ത ദിക്കില് അതുണ്ടാക്നാതല്ല. ശ്രുതിയെ `© 12097702 
ക്കിട്ട മുന്പയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാദവും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് ശ്രുതി അദൂഷ്ടചി 
ഷയമായിട്ടാണ് പ്രമാണമായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്ൃക്ഷാദിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു 
ഗ്രഹിക്കുപാന് പാടില്ലാത്ത സാധൃസാധനസംബന്ധത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന ആ 
ഗ്നിഹോത്രാദിചിഷയത്തിലാണ് ശ്രുതി പ്രമാണമായിരിക്കുനതി്; അല്ലാതെ പ്ര 
തൃക്ഷാദിപിഷയത്തിലല്ല. എന്തെന്നാല് ശ്രുതി അദുഷ്ടുമായിട്ടുള്ളതിനെ ദശി 
ക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി മാത്രം പ്രമാണമായിരിക്കുന്നതേയുളള. അതിനാല്, ദേഹാ 
ദിസംഘാതത്തില് ०००९1 മിഥ്യാജ്ഞാനംനിമിത്തമുണ്ടാകുനന ആ ०0०69} 
ദ്ധി ഗൌണമാണ് എന്നു കല്ലിപ്പാ൯ പാ ള്ളതല്പ. “അഗ്നി തഞുത്തതാകുന്നു ി 9 അപ്രകാശമാകുന്നു” എന്നു പറയുന്നതായി ൯൬൨ ശ്രുതികളുണ്ടായാലും അവയ്ക്കു 
പ്രാമാണ്യമില്ല. അപ്രകാരം പറയുന്നതായാല്ത്തനൊ कठी ता മറെറാരത്ഥ 
മാണ് ശ്രുതി വിവക്ഷിച്ചിട്ടള്ളതി എന്നേ നമുക്കു വിചാരിപ്പാന് പാടുളളൂ. ആ 
വയ്ക്കൂ പ്രാമാണ്യം അനൃഥാ നിലനില്ലുന്നതല്ല. അന്മൃപ്രമാണത്തിന്നു പിരു 



>, 
6240 ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീത 

ദ്ധമായതോ സ്വവചനത്തിന്നു വിരുദ്ധമായതോ ആയ ഒന്നിനേയും നാം കല്ലി 

ക്കരുത്. 

०.च 71०19819 __കമ്മത്തിന്െറ കത്താ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിന്നധിനനാക 

യാല് (പിദ്യോതപത്തിയിങ്കല് അവിദ്യ 02८2} 58609 1000 തദധീനനായ) കത്താ 

വിനെറ അഭാവത്തിങ്കല് (കത്താകൂടാതെ കമ്മാനുഷ്യാനം അസാധ്യമാകയാല്?) 

ശ്രുതി (കമ്മകാണ്ഡം) അപ്രമാണമായി ഭവിക്കുന്നു. 

സമാധാനം__ഇല്പ. എന്തെന്നാല് ബ്രുഹ്മവിദ്യയെ സമ്പാഭിക്കുന്നതി 
ന്നു ശ്രുതി ആവശ്യമാകുന്നു. 

പൂയ്വപക്ഷം__കമ്മത്തെ വിധിക്കുന്ന ശ്രുതി പ്രമാണമല്ലെങ്കില് ബ്രഹ്മ 
ലിദ്യയെ ഉപദേശിക്കുന്നു ശ്രുതിയും പ്രമാണമാകുവാ൯ പാടില്ല. 

സമാധാനം__അതു ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല്, ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ബാധി 

ക്കുന്നതായ ജ്ഞാനം ഉല്പാദിക്കുന്നതല്ല_ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ശ്ര 
തികൊണ്ട്' ആത്മാ അറീയപ്പെടുമ്ചോഠം ദേഹാദിസംഘാതത്തിലുള്ള ആ 

ഹംബുഭ്ധി ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ആത്മാവില്തന്നൊെയുള്ള ആത്മ 

ജ്ഞാനം ( ആത്മാവിനെ ആത്മാവായിത്തന്നെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനം) ഒരിക്കലും 

ഒരു വിധത്തിലും ഒന്നുകൊണ്ടും ബാധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ഫ്വീന്തെന്നാല് ആത്മ 

ജ്ഞാനം, അഗ്നി 2 हक 0१० പ്രകാശത്തോടുകൂടിയതുമാണ് എനന ജ്ഞാനംപോ 

ലെ. (അജ്ഞാനനിപ്പത്തിയാകുന്ന) തതുംഫലത്തില്ദിന്നു പൃതിരിക്തമായിരിക്കു 

ന്നില്ല. എന്നാല്” ഇതുകൊണ്ടു കമ്മത്തെ വിധിക്കുന്ന ശ്രുതി പ്രമാണമല്ല എ 

ന്ന വരുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് അത്” (ഒരുവനില്) മുന്പുള്ള സ്വാഭാവികമായ 

പ്രവൃത്ത്കളെ. ഓരോന്നായി അടക്കി (അപനില്) പുതിയതായും ഉ ല്കൃഷ്ടമമായു 

മുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ഉല്പാദിപ്പിച്ച് (അവനെ) പ്രത്യഗാത്മാഭിമുഖമാക്കി പ്രവ 

ത്തിപ്പ്ിക്കുന്നുഴ. ഉപായം മിഥ്യയാണെങ്കിലും ഉപേയം സത്ൃയമാകയാല്, വി 
ധിശേഷങ്ങളായ അത്ഥവാദങ്ങറം എന്നപോലെ അതും സത്യംതന്നെയായി 

ഭവിക്കുന്നു. ലോകത്തില്ത്തന്നെ നാം ഒരു കുട്ടിയേയോ ഒരു ഭ്രാന്തനേയോ പാ 

ലു മുതലായതു കുടിപ്പാ൯ നിബ്ബന്ധിക്കുമ്വോഠം അതുകൊണ്ടു തലമുടി വളരെ 

ഉണ്ടാകുമെന്നും മറവും പറയേണ്ടിവരുന്നു. അല്ലെങ്കില്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്നു 

മുന്പു ദേഹാഭിമാനത്തിന്നു ഹേതുവായ പ്രത്യക്ഷാദിക്കുള്ള പ്രാമാണ്യംപോലെ 

കമ്മവിധി ശ്രുതിക്കു മറെറാരവസ്ഥയില് (ആത്മജ്ഞാനത്തിന്നുമുന്പു) സാക്ഷാ 
ലായി പ്രാമാണ്യം സാധിക്കാവുനതാണ്.. 

ക പ ട് വ ത്തന ന്നത് 
# (ആ) കമ്മകാണ്ഡശ്രുതി അനാടികാലപ്രവൃത്തമായിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ പ്രവൃത്തിവ്യ 

9 റി റിച്ച? छ റു റി റി റ ന) < 
ക്തികളെ പ്രതിബന്ധിച്ച് , യാഗാദ്ദയലൌകികപ്രവൃത്തിപ്യക്തികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്െറ 

|] ഖ റി] റി 

ഉല്പത്തി ചിത്തത്ുദ്ധിദവാരാ പ്രത്യഗാത്മാഭിമുഖ്യപ്രവൃത്തിയെ ഉല്പാടിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ കമ്മ 

വിധിശ്രുതികഠം പാരമ്പയ്യേണ പ്രത്യഗാത്മജ്ഞാനാത്ഥമായി ഭപിക്കുകയാല് ഇവ പ്രമാണംതന്നെ 

യായിരിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. 



८.१ 
൧൮-൧൦ അധ്യ്യായം ൫൮൫ 

ഇനി വേറൊരു മതമുണ്ട് __സ്വയം വ്യാപരിക്കുന്നില്ല പങ്കിലും ആത്മാ 

സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടു കമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ആത്മാവിന്െറ 

മുഖ്യകത്തൃത്വം. ഇതിന്നൊരുദാഹരണം __യോഭ്ധാക്കറം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഠം 

സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രീങ്കിലും സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടു രാജാ യുദ്ധം ചെ 

യയുന്നുവെന്നും, രാജാ ജിതനായിയെന്നും പരാജിതനായി എന്നും 00288 0 

പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അപ്രകാരംതന്നെ സേനാപതിജും വെറും വാക്കുകൊണ്ടു 

പ്രവത്തിക്കുന്ന. സേനാപതുക്കും രാജാവിന്നും ക്രിയയുടെ ഫലത്തോടു സംബ 

ന്ധമുണ്ടെന്നും നാം കാണുന്നു. ഇനി ലേറൊരുദാഹരണം പറയാം__ജുത്വിക്കു 

കളുടെ കമ്മം യജമാനനെറയാണെന്നു പറയുന്നു. അതുപോലെ ദേഹാദികളു 

ടെ കമ്മം ആത്മകൃതമായി @01} 88 11260102 പറയാം. എന്തെന്നാല് അവയഷു 

ടെ ഫലം ആത്മാവിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. മറെറാരുദാഹരണം__അയസ്ത്യാന്തം 

ഇരിമ്പിനെ വട്ടത്തില് തിരിക്കുന്നതിനാല് (കമ്മത്തില്) പ്യ്യാപരിക്കാത്ത വസ്തു 
വിലും മുഖ്യകത്തൃത്വമിരിക്കായുന്നതാണ്.. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുമപ്ര 

കാരമാകുന്നു. 

സമാധാനം__ഈ മതം ശരിയല്ല. എന്തെന്നാല് അങ്ങിനെയാണെ 

ജില് കമ്മം ചെയ്യാത്തവന് കാരകനാണ് എന്നു വരും. 

०.» @4^ 1510 __ കാരകം അനേക്പ്രകാരമാകുന്നു. 

സമാധാനം__ അല്പ. എന്തെന്നാല് (മു൯ ഉദാഹരണങ്ങളില് പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന) രാജാ മുതലായവക്കും മുഖ്യകത്തൃത്വം കാണുന്നുണ്ട്. സ്വവ്യാപാ 

രംകൊണ്ടു രാജാവുതന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വരാം. പിന്നെ യോദ്ധാക്ക 

മെ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുക എന്ന ക്രിയകൊണ്ടും, അവക്കു ധനദാനംകൊണ്ടും, അ 
പ്രകാരംതന്നെ ജയപരാജയഫലോപഭോഗംകൊണ്ടും രാജാവിന്നു മുഖ്യകത്തൃ 

ത്വംതന്നെയുണ്ട് . അതുപോലെതന്നെ പ്രധാനത്യാഗംകൊണ്ടും ഭക്ഷിണാദാ 

നംകൊണ്ടും യജമാനന്നും മുഖ്യകത്തൃത്വമുണ്ട്. അതിനാല് (കമ്മത്തില്) വ്യാ 

പരിക്കാത്ത ഒരുവ൯ കത്താവാണ് എന്ന് ഉപചാരമായി യാതൊന്നാണ് പറ 

പ്പെടുന്നത് അതു ഗൌണമാണെന്നറിയപ്പെടുന്നു. രാജയജമാനപ്രഭൂതികറംക്കു 

സ്വപ്യാപാരലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന മുഖ്യകത്തൃത്വം കാണപ്പെടുന്നില്ല എങ്കില് 

ലോഹത്തെ തിരിക്കുന്ന അയസ്ത്രാന്തമെന്നപോലെ, സന്നിധിമാത്രംകൊണ്ടോ 

ണെങ്കിലും (അവക്കു) മുഖ്യകത്തൃത്വമുണ്ട് എന്നു കല്പിക്കാം. എന്നാല് പാസ്ത 

വത്തില് രാജയജമാഠപ്രഭൂതികറംക്കു സ്വവാപ്യ്യാരമുണ്ട്. അതിനാല് സന്നി 

ധീമാത്രംകൊണ്ടുളള കത്തൃത്വം ഗൌണം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പ്യോഠം തല്ഫല 

സംബന്ധവയം ഗൌണമായിട്ടുതന്നേയിരിക്കുകയുള്ള. ഗൌണമായ ഒരു കത്താ 

വിനാല് മുഖ്യമായ *ഒരു കായ്യും ചെയ്യുപ്പെടുന്നതുമില്ല. അതിനാല് ദേഹാദിക 

ളുടെ വ്യാപാരംകൊണ്ട് അവ്യാപാരിയായിരിക്കുന്ന ആത്മാ കത്താവായും ഭോ 

ക്താലായുമിരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതു തിരെ തെററാകുന്നു. എന്നാല് സ്വപ്പ 



0 
6001010) ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

ത്തില് എന്നപോലെ; അല്ലെങ്കില് ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്െറ കഞ്ചൈട്ടപോലെ, ഭാ 
5) ടി 

7 

ന്തീനിമിത്തമാണെന്നു സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ദേഹാദിയിലുള്ള അഹംബു 
5) + + © റ്റൂ 0 ട്ട] ദ്ധിയുടെ തുടച്ചയ്ക് ഭംഗം വരുന്നതായ സുഷുപ്തി, സമാധി മുതലായവയില് ക 

ത്തൃത്വം ഭോകതൃത്വം മുതലായ അനത്ഥങ്ങഥം കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുഹേതു 

०19९०} + സംസാരഭ്ൂമം മിഥ്യാജ്ഞാനനിമിത്തംതന്നെയാണ് ०1000600 2 

എന്ന കാരണത്താല് അത്യന്തമായ © ०1009 സമൃശശനംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് 

സിദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്' എന്നു സിഭ്ധമാകന്നു. 

സവ്ൃഗിതാശാസ്്രാത്ഥ ത്തേയും ഈ അധ്യായത്തില് ഉപസംഹരിച്ചിട്ട്, ശാസ്ത്്രാത്ഥം നല്ലവ 

ണ്ണം ഉറയ്ക്യുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഇവിടെ അവസാനത്തില് സംക്ഷേപമായി വിശേഷാല് ഉപസംഹാരം 

ചെയ്തതി ന്െറശേഷം ഇപ്പ്പോഠം ഭഗവാന് ശാസ്ത്രസമ്പ്രദായവിധിയെ (ഗുരുശിഷ്യപരമ്പരയായിട്ടുള്ള 

ശാസ്ര്ോപദേശ ക്രമത്തെ) പറയുവാനാരംഭിക്കുന്നു__ 

൬൭. ഇദം തേ നാതപസ്ത്യായ നാഭക്തായ കദാചന 

ന .ചാശുശ്രൂഷപേ വാച്യം ന ച മാം യോളൃസ്മയതി. 

ഇഹദം--ഈ ഗീതാത്ഥതത്ത്വം, തേടനിന്നാത്, അതപനസ്തുറയടധമ്മാനുഷ്ടാനഹിനനാ 

യിരിക്കുന്നവന്ന്ം കദാചനടഒരിക്കലും, ന വാച്യം ഉപദേശിക്കപ്പെടത്തക്കതല്പ. അഭ 

ക്തായ-ഈശ്വരന് ഗുരു ഇവരില് ഭക്തിയില്പാത്തവന്നും, ന ച (വാച്ചും )-ഉപദേശിക്കു 

പ്പെടത്തക്കതല്പ. അശുശ്രൂഷവേംഗുരുശൂശ്രൂഷയെ' ചെയ്യാത്തവന്നും (അല്ലെങ്കില് ഗീതാത 

ത്ത്വത്തെ കേഠം്പ്യാനിഷ്ടുമില്പാത്തവന്നും), ന ച (വാച്ച്യം)-ഉപദേശിക്കപ്പെടത്തക്കതല്പ. 

എവന്, മാംടപരമേശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നെ, അഭ്യസ്ൃയതിടമനുഷ്യറുഷ്ടിയോടുകൂ 

ടി ദോഷാരോപംകൊണ്ടു നിന്ദിക്കുന്നുവോ, (തസ്ൈ ച)ടഅവന്നും, (ന വാച്ച്യം)5ഉപദേ 

ശിക്കപ്പെടത്തക്കതല്ല. 

ഈ ഗീതാത്ഥതത്ത്വം സ്വധ മ്മാനുഷ്ഠാനഹിനനായിട്ടള്ള പന്ന് (അ 

ല്ലെങ്കില് തപോഹിീയനായിട്ടള്ളവന്ന് ) ഒരിക്കലും നിന്നാല് 2 പദേശിക്കപ്പെട 

ത്തക്കതല്ല. ഈശ്വരന് ഗുരു എന്നീപരില് ഭക്തിയില്ലാത്തവന്നും, (ഗുരുവിന്ന്) 

പരിചയ്യയെ ചെയ്യാത്തവന്നും (അല്ലെങ്കില് ഗീതാതത്ത്വത്തെ കേംപ്പാനാഗ്ര 

ഹമില്ലാത്തവന്നും), എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവന്നും ഒരിക്കലും ഇത് ഉപദേശിക്ക 

പ്പെടത്തക്കതല്ല. 

(ശം_ഭാ) ഇദം തേംനിനെറ ഹിതത്തിന്നായി, സംസാരനാശത്തിന്നാ 

യിക്കൊണ്ട് , എന്നാല് ഉ.പദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഈ ശാസ്രൂം; അതപസ്ത്യായം 
തപോരഹിതറഠായിട്ടുള്ള വന്ന് ; കദാചന. ഒരിക്കലും ന വാച്യംഉപദേശിക്ക 

പ്പെടത്തക്കതല്ല. അഭക്തായ.--തപസ്വിയാണെങ്കിലും ഗരുദേവഭക്തിഹിനനാ 

യിട്ടള്ള വന്ന് ; കദാചന ന വാച്ച്യം-ഒരിക്കലും__ഒരവസ്ഥയിലും__ഉ.പദേശിക്ക 

പ്പെടത്തക്കതല്ല. അശുശ്രുഷവേം-തപസ്വിയും ഭക്തനുമാണെങ്കിലും (ദേവഗു 

) ശുശ്രൂഷയെ ചെയ്യാത്തവന്നും കദാചന ന വാച്യംഒരിക്കലും ഉപദേശി 

ക്കപ്പെടത്തക്കതല്ല. യഃ മാം അഭ്ൃസ്മയതി। എവ൯ എന്നെ പ്രാകൃതനായ മ 

നുഷ്യനെന്നു വിചാരിച്ചു ആത്മപ്രശംസാദിദോഷത്തെ എന്നില് ആരോപിച്ചു 
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` എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവോ; എവന് എന്നെ ഇഈശ്വരനെനാഠിയാതെ ഞാനീിശ്വര 

നാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നില്ലയോ, അവനും അയോധ്യനാകുന്നു. അവന്നും ഈ 

ശാസ്രൂം ഒരിക്കലും ഉ പദേശിക്കപ്പെടത്തക്കതല്പ. ഭഗപാങ്കല് ഭക്തിയുള്ള വനും 

തപസ്വിയും ശുശ്രൂഷയെ ചെയ്യുന്നവനും (ഭഗവദ്വിഷയമായി) അസ്മയാരഹി 
തനുമായവന്നു മാത്രമേ ഈ ശാസ്രൂം ഉപദേശിപ്പാ൯ പാടുള്ളലെന്നാണ് വന്നു 

കൂടുന്ന അത്ഥം. *മേധാവീക്കോ തപസ്വിക്കോ ഉപദേശിക്കാം? എന്നു മുമ്പു 

പറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു ഭക്തിശുശ്രുഷകളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന മേധാവിക്കോ അ 
ല്ലെങ്കില് ഭക്തിശുശ്രുഷകളോടുകൂടിയ തപസ്വിക്കോ ഉപദേശിക്കാവുന്നതാ 
ണ് (എന്നേ അതിന്നത്ഥമുള്ള). ഭക്തിശുശ്രുഷകളില്ലാത്ത മേധാപിക്കോ തപ 
സ്വിക്കോ ഇത് (ഒരിക്കലും) ഉ.പദേശിപ്പാ൯ പാടില്ല. സലകഗുണസമ്പനാ 

നാണെങ്കിലും ഭഗപാങ്കല് അസ്മുയയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവന്നും തുപദേശിപ്പാ൯ 

പാടില്ല ഗരുശുശ്രൂുഷ ചെയ്യുന്നവനും ഭക്തിമാനുമായവന്നു മാത്രമേ ഇതുപദേ 
ശിക്കാവൃയ. ഇങ്ങിനെയാണ് ശാസ്രൂസയ്ഖ്യദായവിധി 

ഇനി ശാസ്ത്രസ്രപ്യദായത്തെ ചെയ്യുന്നവന്നുള്ള ഫലത്തെ ഭഗവാന് പറയുന്നു__ 

൬൮. യ ഇമം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യൃതി 

ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേവൈഷ്യൃത്യസംശയഃ. 

യടഎവന്ം, പരമം ഗുഫ്യംപരമരഫസ്യയമായ, ഇമംടഈ ഗീതാശാസ്ത്യത്തെം 

മത്ഭക്തേഷു--എനെറ ഭക്തന്മാക്ക് , അഭിധാസൃതിടഉപദേശിക്കുന്നുവോ, (സഃ)--അവന്, 

മയി-എന്നില്, പരാം ഭക്തിം-ശ്രേഷ്ണമായ ഭക്തിയെ, കൃത്വാടചെയ്ത്, അസംശയഃ-നി 

സ്സ്റംശയനായിട്ടു', മാം ഏവ-എന്നെത്തന്നെ, ഏഷ്യതിടപ്രാപിക്കും.. 

എപ൯ പരമരഹസ്യമായ ഈ ഗിതാശാസ്രൂത്തെ ഫഎനെറ ഭക്തന്മാക്ക 

പദേശിക്കുന്നുവോ അവന് എന്നില് ശ്രേഷമായ ഭക്തിയെ ചെയ്തു സകലസംശ 

യവും തിന്നവനായി എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും 

(ശം ഭാ) ഇമം പരമം ഗുഫ്യം നിഃശ്രേയസാത്ഥമായും അതിീഗോപ്യമാ 

യുമിരിക്കുന്ന കേശവാജ്ജുനസംവാദ്രൂപേണയജുള്ള മുന് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട 588 
ഈ ഗീതാശാസ്രുത്തെ; മല്ഭക്തേഷു..എന്നില് ഭക്തിയുള്ള വരില്; യഃഎപ൯ 
അഭിധാസ്യതി-ഉ പദേശംകൊണ്ടു (ഗീതാശാസ്രൂത്തിന്െറ) മൂലത്തേഷും അത്ഥ 
ത്തേഷും., ഞാന് നിന്നില് ചെയ്യപ്രകാരം. സ്ഥാപിക്കുനത്. ഭേക്തി"ശബ്ബത്തെ 
പിന്നേയും പിന്നേയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഭക്തികൊണ്ടു മാത്രമാണ് ശാസ്സ്രൂസ 
പ്രദായത്തിന്ന്” ഒരുവന് പാത്രമാകന്നത് എന്ന് അത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
പ്ങ്ങിനെയാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത്' എന്നു പറയുന്നു. മയി പരാം ഭക്തിം 
കൃത്വാ “പരമഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെറ ശുശ്രൂഷയെ ഞാന് ചെയുന്നു? 
എന്നിങ്ങിനെ ശ്രേഷ്ടമായ ഭക്തിയെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നത്ഥം. അങ്ങിനെയി 
രിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് ഇതിന്െറ ഫലമായി (മാം ഏവ ഏഷ്യതിം) എ 

നൊത്തന്നെ പ്രാപിക്കും_അവന് മുക്തനാകും. അസംശയഃ_.ഈ സംഗതി 
യില് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. 
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എന്നുതന്നെയല്പ__ । 
൬൯. 09 ©.) തസ്മാന്മനുഷ്ഷയേഷ്യ കശ്ചിന്തേ പ്രിയകൃത്തമഃ 

ഭവിതാ ന ച മേ തസ്ടമാദന്യഃ പ്രിയതരോ ഭവി. 
തസ്ലാല്--എനന്െറ ഭക്തന്മാക്കു ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നവനേക്കാഠം, മേ 

പ്രിയകൃത്തമഃ--എനിക്ക് അത്യന്തം പരിതോഷത്തെ ചെയ്യുന്നവനായി, മനുഷ്ഷുടമനു 
ഷ്്യരുടെ ഇടയില്, കശ്ചില്ം-ആരും, ന ചടഇല്പ. മേടഎനിക്ക്', തസ്മാല്--അവനേക്കാഠം, 
പ്രിയതരഃ അന്ന $-അധികപ്രിയമുള്ളവനായിട്ട വേറൊരുവന്, 201 ഭൂമിയില്, ഭവിതാ ന 
ചട(കാലാന്തരത്തില് ഇനി] ഉണ്ടാവുകയുമില്പ. 

എനെറ ഭക്തന്മാക്കു ഗീതോപദേശം ചെയ്യുന്നവനേക്കാറം എനിക്ക് 
അത്യന്തം പരിതോഷത്തെ ൭ പയ്യുന്നവനായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് ആരുമില്ല. 
എനിക്ക് അവയനേക്കാഠം അധികം പ്രിയമുള്ളവനായി വേറെ ആരും ഭൂമിയില് 
ഇനി ഉ.ണ്ടാവുകയുമില്ല. 

(ശം ഭാ) തസ്മ്രാല്..ശാസ്രൂസമ്പ്യദായത്തെ ചെയ്യുന്നവയേക്കാഥം, മേ 

പ്രിയകൃത്തമഃ അന്റയഃ-.എനിക്ക് അതിശയേന പ്രിയത്തെ ചെയ്യുന്നപനായിട്ട 
വേറൊരുവ൯;ഃ മനുഷ്ടയേഷ്യ ന ച കശ്ചില്-.ഇപ്പ്യോളുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് 
ആരുമില്ല. ഭപിതാ ന ച ഭവി-എനിക്കി അവയേക്കാഠം പ്രിയമുള്ളവനായി 
ട് വേറൊരുവ൯ ഈ ലോകത്തില് ഇനി (ഭവിഷ്യതകാലത്തില്?) ഉ ണ്ടാവൃകയു 
മില്ല. 

ഇനി ഈ ശാസ്ത്രത്തെ അധ്യയനംചെയ്യുന്നവന്നുള്ള ഫലത്തെ പറയുന്നു__ 

50. അധ്ധേഷ്യതേ ച യ ഇമം ധമ്മ്യ ० സംവിാദമാവയോഃ 

ജ്ഞാനയജേഞന തേനാഹമിഷ്ടഃ സ്യാമിതി മേ മതിഃ. 

ആവയോടംനൊമ്മാം രണ്ടുപേരുടേയും, ധമ്മ്യം-ധമ്മമാഗ്ഗത്തില്നിന്നു തെററാ 
ത്ത, ഇമം സംവാദം-ഈ സംവാദത്തെ, യഃ ച-എവന്ം, അധ്ധയേഷ്യതേടപഠിക്കുമോ, തേ 
ന--അവനാത്, ജ്ഞാനയജ്ഞേനട:സവ്വയജ്ഞങ്ങളില്വെച്ചു ത്രേഷ്ണമായ ജ്ഞാനയജ്ഞം 
കൊണ്ട്", അഹം ഇഷ്ടഃ സ്യാം--ഞാന് ആരാധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഭവിക്കും, ഇതി-എന്നാ 

ണ', മേ-എനെറ, മതിഃ-നശ്ചയം. 

നൊമ്മറം രണ്ടുപേരുടേയും ധമ്മൃമായ ഈ സംവാദത്തെ എപന് പഠി 
ക്കുന്നവോ അവനാല് ശ്രേഷ്ടമായ ജ്ഞാനയജ്ഞംകൊണ്ടു ഞാനാരാധിക്കപ്പെട്ട 
വനായി ഭവിക്കുമെന്നാണ് എന്റെറ നിശ്ചയം. 

(ശം_ ഭാ) ധമ്മ്യം-ധമ്മത്തില്നിന്നു ചലിക്കാത്തതായഃ ഇമം ആവ 
യോ സംവാദം-.നൊമ്മഠം രണ്ടുപേര്തമ്മിലുള്ള സംവാദരൂപമായ ഈ ഗ്രന്ഥ 
ത്തെ; യഃ അധ്യേഷ്യതേ-എപന് പഠിക്കുമോ അവനാല് ഇത്” (താഴെ പറയു 
ന്നത് ) ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഭവിക്കും__തേന ജ്ഞാനയജേഞേന__വിധിയജ്ഞം. ജ 
പയജ്ഞം (ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുക), ഉ പാംശുയജ്ഞം (ശബ്ദും കേഠംക്കാതെ ജപ്പിക്കു 
ക), മാനസയജ്ഞം എന്നി യജ്ഞങ്ങളില്വെച്ചു ജ്ഞാനയജ്ഞം. മാനസമാക 

യാതു, ഏററവും വിശിഷ്ടമാകുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞംകൊണ്ട? 



पठ 
൧൮-0൦ അധ്യായം ൫൮൯ 

അഹം ഇഷ്ടുഃ സ്യാം-(അപ്രകാരമുള്ള അധ്ൃയയനംകൊണ്ട്?) ഞാ൯ പൃജിത 
നായി ഭപിക്കും ഇതി മേ മതിഃ_എന്നാണ് എനെെറ നിശ്ചയം. ഇങ്ങിനെ 
ഗീതാശാസ്രുത്തിന്െറ അധ്യയനം ജ്ഞാനയജ്ഞമായി സ്മൃതിക്കപ്പെടുന്നു. 

അല്ലെങ്കില്, ഈ ദ്രോകംകൊണ്ടു ഗിതാശാസ്രൂത്തെ അധ്യയനംചെ 
യയന്നവന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലമിന്നതെന്നു കാണിക്കുന്നു എന്നത്ഥം ധരിക്കാം__ദേപ 
താദിപിഷയമായ യജ്ഞംകൊണ്ടു യാതൊരു (ദേവതാദ്യാത്മത്വ)ഫലമാണു 
ണ്രാകുന്നത് അതിന്നു ९४१००९०५ ജ്ഞാനയജ്ഞംകൊണ്ടു യാതൊരു (കൈവ 
ല്യ)ഫലമാണുണ്ടാകുന്നത് അതിന്നു ^ ५०००९८88. ഒരു ഫലം ഗീതാശാസ്രൂത്തെ 
അധ്യയനംചെയ്യുന്നവന്നുണ്ടാകുന്നുവെന്നത്ഥം. 

ഇനി അതിനെ കേഠംക്കുന്നവന്നുള്ള ഫലത്തെ പറയുന്നു__ 
ക൧െ. ശ്രഭ്ധാവനനസ്മയശ്ച ശൃണ്ുയാദപി യോ നരഃ . 

സോപി മുമ്തഃ ശുഭാംല്ലോകാ൯ പ്രാപ് നുയാല് പുണ്യകമ്മണാം. 
൪ ००९४ ९००6०00 മനുഷ്യന്, ശ്രഭ്ധാവാന്ശ്രഭ്ധയോടുകൂടിയവനും, അനസ്ധയഃ 

൧5 അസ്മയാരഹിതനുമായിട്ട', ശൃണുയാല് അപിം-കേവലം കേഠംക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നു 
വോ, സഃ അപിട അവനും കൂടി, മുക്തഃ (സ൯)ടസവ്യവപാപങ്ങളില്ന്രിന്നും മോചിച്ചവനാ 
യിട്ട്, പുണ്ദയകമ്മണാംടഅശ്വമേധാദിപുണ്ടുകമ്മങ്ങളെ ചെയ്മുവരുടെ, ശുഭാന് ലോകാന്: 
നല്ല ലോകങ്ങളെ, പ്രാപ്നുയാല്ടപ്രാപിക്കും. 

ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയവനും അസ്ദയാരഹിതനുമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു മനു 
०११0 ഈ ശാസ്രൂത്തെ കേവലം കേറംക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നുവോ അവനും കൂടി 
സവ്വപാപങ്ങളില്നിന്നും മോചിച്ചവനായിട്ട്. പുണ്യകമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടള്ളവ 
രുടെ ശുഭലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ ഭാ) യഃ നരഃ_യാതൊരു മനുഷ്യസഃ; ശ്രഭദ്ധാവാ൯.ശ്രദ്ധയോടുകൂടി 
യവനും; അനസ്മയഃ ചം.അസ്മയാവജ്ജ തനുമായിട്ട്; (മം @0> 0०) ശൃണു 
യാത ®2० 1} = 92" ഗ്രന്ഥത്തെ ९००0०9७ ७&० 12619 ചെയ്യുന്നുവോ; “അപി? ശബ്ദും 
കൊണ്ട് അത്ഥജ്ഞാനമുള്ള 01580 കായ്യും പറവാനുണ്ടോ എന്നു താല്പയ്യും. 
സഃ അപിം.അവനുംകൂടി; മുക്തഃ_പാപത്തില്നിന്മ മുക്തനായിട്ട്'; പുണ്യയകമ്മ 
ണാം- അഗ്നിഹോത്രാദികമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടള്ളവരുടൊ ശുഭാ൯ ലോകാ൯.പ്ര 
ശസ്ത്ങ്ങളായ ലോകങ്ങളെ; പ്രാപ” നുയാല്പ്രാപിക്കും. 

ശാസ്ത്രാത്ഥത്തെ ശിഷ്യന് വേണ്ടുംവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചുപോ ഇല്ലയോ എന്നറിവാനിച്ചഛിച്ചിട്ട ഭഗ 
വാന് ചോടിക്കുന്നു. നല്ലവ ണ്ണം ഗാഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞാല് ഇനി മറെറാരുപറയംകൊണ്ടു ശിഷ്യ 
നെ ഗ്രഹിപ്പ്പിക്കേണമെന്നാകുന്നു ഭഗവാന്െറ അഭിപ്രായം. പിന്നേയും യത്തംച്ചെയ്തി' ശിഷനെ 
കൃതാത്ഥനാക്കിത്തിക്കേണ്ടത്” ആചായ്യുധമ്മമാകുന്നുവെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു __ 

൨െ. കച്ചിദേതഛ് ശ്രുതം പാത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസാ 
1) കച്ചിദജ്ഞാനസംമോററഃ പ്രനഷ്ടസ്നേ ധനഞ്ജയ. 

ഹേ പാത്ഥടഅല്പയോ അജ്ജുന, ഏതല്-ഇതേവരെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതി, ത്വ 
യാം-നിന്നാല്, ഏകാഗ്രേണ ചേതസാ-ഏകാഗ്രമായ മനസ്സ്സോടുകൂടി, ശ്രുതം കച്ചിൽ. 

# [ശ_സ] അതുന്തസുഖകരങ്ങളായ ലോകങ്ങളെ. സത്യാദിപുണ്യലോകങ്ങളെ. 

(5 # 



(०. 
൫൯൦ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗിത 

കോംക്കപ്പെട്ടവോ, ഹേ ധനഞ്ജയ-അല്പയോ അജജുന, തേ-നിനെറ, അജ്ഞാനസംമോ 

ഹ$--അവിവേകംനിമിത്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള മോഹം, ९०१००१४ കച്ചില്-നശിച്ചുവോഃ 

അല്ലയോ അജ്ജുന, ഇതേവരെ ഉ പദേശിക്കപ്പെട്ടത' നിന്നാല് ഏകാ 

ഗ്രചിത്തത്തോടുകൂടി കേംക്കപ്പെട്ടപോ? ഹേ ധനഞ്ജയ, അജ്ഞാനംകൊണ്ടു 

ണ്ടായിട്ടുളള നിന്െറ മോഹം (വിപയ്യുയം) നശിച്ചുപോ? 

(ശം_ ഭാ) ഏതല്.--എന്നാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്'; ശ്രുതം കച്ചിൽ. 

കോംക്കപ്പെട്ടപോ_ശ്രവണംകൊണ്ടു ഗ്രഹിച്ചുപോ? നി ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടു 

കൂടി ഞാനുപദേശിച്ചുതിനെ എല്ലാം കേട്ടപോ, അതോ മനസ്സ്ിരുത്താതെ എ 

ല്യാം മറന്നുവോ? അജ്ഞാഠസംമോഹഃ-അജ്ഞാനംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്നതും സ്വാ 

ഭാവികമായതുമായ അവിവേകതഃ; പ്രനഷ്ടുഃ കച്ചില്.-നശിച്ചുപോ? അതിന്നു 

(മോഹവപ്രണാശത്തിന്നു) വേണ്ടിയാകുന്നു ശാസ്രൂത്തെ ശ്രവണംച്െയ്യുക എന്നു 

88. നിനെറ ഈ ആയാസം. ഉ പദേഷ്ടാവിനെറ നിലയില് എനെറ ശ്രമവും 

തദത്ഥമാകുന്നു. 

(ശ്രീ) കൃതാത്ഥനായിട്ട്' അജ്ജുനന് പറയുന്നു__ 

അജ്ജുന ഉവാച. 

6)02.. നഷ്ട്യോ മോഹഃ സി മൃതില്ലബ്ലാ ത്വല്പ്രസാദാന്മയാച്യൃത 

സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. 

അജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

ഹേ അച്യൃത-അല്പയോ ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനേ, മോഹ$-ആത്മതവിഷയമായ (എ 

ന്െറ) അജ്ഞാനം, നഷ്ടഃ-നശിച്ചു. സ്മൂതിഃ (ചു“ഇതു ഞാ൯തന്നെയാകുന്നു"വെന്നിങ്ങി 

നെ സ്വരുപാനുസന്ധാനരൂപമായ സ്മൃതിയും, ത്വല്പ്രസാദാല്-അങ്ങയുടെ അനുഗ്ര 

ഹത്താല്, മയാ-എന്നാത്., ലബ്ലാടലഭിക്കപ്പെട്ട്. (അതഃ)--അതിനാല്, സ്ഥിതഃ അസ്ധിട 

ഞാന് യുദ്ധത്തിന്നു തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഗതസന്ദേഹഃ (അഹം)-ധമ്മവിഷയമായ സംശയ 

ത്തിന്െറ നിവൃത്തിവന്നിട്ടുള്ള ഞാന്, തവ വചനംടഅങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ, കരിഷ്ടേ- 

ചെയ്യാം. . 

ആത്മവിഷയമായ എനെറ അജ്ഞാനം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വരൂപാ 

നുസന്ധാനരൂപമായ സ്മൂതിയും, ഹേ അച്ചുത, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹംകൊ 

ണ്ടാ എന്നാല് ലഭിക്കപ്പെട്ട. അതിനാല് ഞാന് ഡൃദ്ധത്തിന്നു തയ്യാറായിരിക്കു 

ന്നു. സംശയനിവൃത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഞാന് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ ച്ചെയ്യാം. 

(५९००-0) @0000&= ७2०००0० कत) 6209) 077 नाह ०९०) 5 88. സകലസംസാ 

>> 00696098 ഹേതുവും സമുദ്രംപോലെ ഭുസ്തൂരവയമായത്. നഷ്ടഃംനശിച്ചു. 

സ് മൃതിഃ (ച)-.ആത്മതത്ത്വവിഷയമായ സ് മൃതിഷും; ലബ്ലാ_ലഭിക്കപ്പെട്ട. അ 

പ്രകാരമുള്ള സി മൃതിയുടെ ലാഭംകൊണ്ടു ഹൃദയത്തിലുള്ള സകലബന്ധങ്ങളും 

പേര്വിട്ടുപോകന്നതാണ് . ത്വല്പ്രസാദാല്. അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്താല്. മ 

യാ_ അങ്ങയുടെ പ്രസാഭത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാല്. മോഹനാശത്തെ 

പ്യററിയുള്ള ഈ പ്രശ്യവചനങ്ങഥം (ചോദ്യോത്തരങ്ങറം) കൊണ്ട് സഡ്വൂശാസ്്രാ 
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ത്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇന്നതെന്നു നിശ്ചിതമായി കാണിക്കുന്നു 
അജ്ഞാനസംമോഹനാശവും ആത്മസ് മൃുതിലാഭവയമാണ്' അതീനെറ ഫലം. 

അപ്രുകാരംതന്നെ ശ്രുതിയില് 4അനാത്മവിച്ഛോ ചാമിഞാ൯ ആത്മാവിനെ 

അറിയാത്തവനായിട്ട വൃയസനിക്കുന്നു? (ഛാ. ഉ. 6). ൧. ൩) എന്നിങ്ങിനെ ഉ 

പന്യസിച്ചിട്ട പിന്നെ ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോറം സഡവ്ൃഗ്രന്ഥികളുടേയും വി 
പ്രമോക്ഷമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും (സകലബന്ധങ്ങളും ` വേര്വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നും) 

പറയുന്നു. മറെറാരു ദിക്കില് ८&)3}8@ ഹ്ൃദയഗ്രന്ഥിഃഹ്ൃദയത്തിലുള്ള കെട്ട 

കഠം (ബന്ധങ്ങറം) ഭേദിക്കപ്പെടുന്നു? (മുണ്ഡക. ഉ. ൨. ൨. ൮) എന്നു പറയുന്നു. 

തത്ര കോ മോഹഃ കഃ ശോക ഏകത്വമനുപശ്യതഃ-ഏകത്വത്തെ ദശിക്കുന്നവ 

ന്ന് എന്തു മോഹം, എന്തു ശോശം? (ഈശാ. ഉ.. ഒ) എന്നു വേറൊരു (21019 

കയം. സ്ഥിതഃ അസ്ിഞാനിപ്പോഠം അങ്ങയുടെ ശാസനയില് സ്ഥിതിചെയ്യു 

ന്നു. ഗതസന്ദേഹഃ--ഞാ൯ സകലസംശയങ്ങളും തിന്നപനായിരിക്കുന്നു. തവ 

വചനം കരിഷ്യ്യേ--ഞാ൯ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ചെയ്യാം. (എന്നുവെച്ചാല്) 

അങ്ങയുടെ പ്രസാദംകൊണ്ടു ഞാന് കൃതാത്ഥനായീരിക്കുന്നു. എന്നിക്ക്” ഇനി 

ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല എന്നഭിപ്രായം. 
ശാസ്ത്ര്രാത്ഥം അവസാനിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ കഥയെ കൂട്ടിച്ചേപ്യാന് വേണ്ടി സഞ്ജയന് (യു 

തരാഷ്ടരരോടു) പറയുന്നു 

സഞ്ജയ വാച. 

രെ. ഇത്ൃഹം വാസുദേവസ്യ പാത്ഥസ്പയ) ച മഹാത്മനഃ 

സംവാദമിമമശ്രൌഷമത്തഭുതം രോമഹഷണം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

ഇതി ഇപ്രകാരം, അഹംടഞാന്൯, വാസുദേവസൃടശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനേറയും, മഹാ 

ത്മനഃടമഹാനുഭാവനായ, പാത്ഥസു ചടഅജ്ജുനനേറയും, അത്ഭുതം അതൃന്തവിസ്കുയക 

രമായും, രോമഹഷണംരോമാഞ്ചത്തെ 2 62205979 20४23833 ഇമം സംവാദം ഈ സം 

വാദത്തെ, അമ്രൌഷം-കേട്ട. 

ഇപ്രകാരം ഞാ൯ ശ്രികൃഷ്ടൂഭഗവാനും മഹാനുഭാവനായ അങജ്ജുനനും 

തമ്മിലുള്ള അത്യയന്തവിസ്മയകരമായും രോമാഞ്ചകരമായുമുള്ള ഈ സംവാദത്തെ 
കേട്ടു. 

(ശം ഭാ) ०५००. 

ഇതിനെ 

൭൫൭. പ്യാസ്പ്രസാദാഛ് ശ്രുതപാനേതല് ഗുഹൃതമം പരം 
യോഗം യോഗേശ്വരാത കൃഷ്ണാത സാക്ഷാല് കഥയതഃ സ്വയം. 

വ്യാസപ്രസാദാല്വ്യാസമഹഷിയുടെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട്, ഗുഫ്യംടരഹസ്യമാ 

യും, പരം-ഉത്തമമായുമുള്ള, ഏതല് യോഗംടയോഗശാസ്ത്രമായ ഈ ഗീതയെ, സ്വയം ക 

ഥയത$ടതാന്തന്നെ അജ്ജുനന്നുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളവനും, യോഗേശ്വരാതം-സകലയോഗങ്ങാം 

9७०12 10022000, കൃഷ്ണാല്-ശ്രീകൃഷ്ണുടഗവാനില്നിന്ന്, അഹംടഞാന്, സാക്ഷാതടനേരി 
भगी) 

ॐ › ശ്രുതവാന്ടകേട്ടു. 



൫൯൨ ശ്രീമതഭഗവല്ഗിത 

പ്യാസമഹഷിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല് രഹസ്യമായും ഉത്തമമായുമുള്ള 
र) १ ) ൭ യോഗശാസ്രൂുമായ ഈ ഗീതയെ താ൯തന്നെ അളജ്ജുനന്നായിട്ടുപദേശംചെയ്യു 

ി 5) | 6} യോഗേശ്വരനായ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാനില്നിന്നുതന്നെ ഞാന് നേരിട്ട കേട്ട. 

ളു സ = 0190090 5) (1) ©+ । (ശം_ഭാ) വ്യാസപ്രസാദാല്.പ്യാസാനുഗ്രഹംകൊണ്ടു ദിപ്യചക്ഷുസ്സു © 

ഭിക്കുകയാല്; യോഗം&_.ഈ സംവാദം. “യോഗാത്ഥമാകയാല് ഈ 00०01280\० 

യോഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. യോഗശബ്ചൂത്തിന്നു യോഗമെന്നുതന്നെ അത്ഥ 

മാകുന്നു. സാക്ഷാല്.നേരിട്ടുതന്നെ, പരമ്പരയായിട്ടല്പ എന്നത്ഥം. ശേഷം 
0००. 

൬൬. രാജന് സംസ് മൃത്യ സംസ് മുത്യ സംവാദമിമമത്ഭൂുതം 

കേശവാജ്ജുനയോഃ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുമ്മുഹു. 

ഹേ രാജന്--അല്പയോ ധ്ൃതരാഫ്മുമഹാരാജാവേ, അത്തൂുതം-ആശ്ചയ്യുകരമായും, പു 

ണ്യം--പുണ്ദയമായുമുള്ള, കേശവാജജുനയോഃടശ്രീകൃഷ്ണാജജുനന്മാര്തമ്മിലുള്ള, ഇമം സംവാ 

ദംടഈ സംവാഭത്തെ, സംസ് कए] സംസ് മൃത്യ-ഇടവിടാതെ 7515315, മുഹുഃ മുഹുഃ 

ചടപിന്നേയും പിന്നേയും, -ഹൃഷ്ട്യാമിടഞാന് സന്തോഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

അല്ലയോ ഡ്യൃതരാഫ്കുമഹാരാജാലേ, ആശ്ചയ്യുകരമായും പുണ്യയമായുമുള്ള 
¶ १) 

\ ` 

ശ്രീകൃഷ്ണുജ്ജുനന്മാരതമ്മിലുള്ള ഈ സംവാദത്തെ ഇടവിടാതെ സ്മൂരിച്ചിട്ടു പി 

ന്നേയും പിന്നേയും ഞാ൯ സന്തോഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

(ശം_ഭാ) പുണ്യം ശ്രവണംകൊണ്ടുതനനെ പാപഹരമായിട്ടള്ള. 

ശേഷംസ്റ്റഷ്ടൂഠ. 
॥ 

൭൭. തച്ചു സംസ് മുത സംസ് മൃത്യ രൂപമത്ൃയത്തുതം ഹരേഃ 

വിസയോ മേ മഹാ൯ രാജ൯ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. 
റി 

¬) 2 ക യ്യാ രാ രഃ 2 €) 2) ഹേ രാജ൯--അല്പ 20820601, ഹരേടംഹരിയായ ീകഷ്ണുഭഗവാന്െറ, അത്യ 
1 1] റ 

ത്ആൃതം-അത്യൃയന്താശ്:യ്യകരമായം, തല് ച രൂപം-ആ വാശ്വരൂപത്തേയും, സാസ് एण) സം 
11) റി ൭ {] യ 1] 2 സ് മുര്യ-:സവ്ൃദാ ്ലരിച്ചിട്ട', മേ വിസ്കൃയഃ-എനന്്െറ വിസ്മയം, മഹാന്-ടഅധികമായിരിക്കു 

നു. പുനഃ പുനഃടപിന്നേയും പിന്നേയും, ഹൃഷ്യയാമി ചടഞാന് സന്തോഷിക്കുകയും ചെ 

യ്യുന്നു. 

शा) 

രമായ ആ വിശ്വര്രൂപത്തേയും സവ്ൃദാ സൂരിച്ചിട്ട' എന്റെറ വിസൂയം അധിക 

മായിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ പിന്നേഷും പിന്നേയും സന്തോഷിക്കുകഴും ചെയ്യുന്നു. 

അല്ലയോ രാജാവേ, ഹരിയായ ശ്രികൃഷ്ണുഭഗവാന്െറ അത്യയന്താശ്ചയ്യക 

(ശം ഭാ) സ്പഷ്ടം. 

[ശ_സ്] വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായ തൃഛിയെ വണ്ണിക്കുന്നു__തച്ചേയി. ഹരിഃടസ്വസാ 

കഷാല്കാരമാത്രംകൊണ്ട' അവിദ്യയേയും തല്കായ്യുത്തേയും ഹരക്കുന്നു__ തന്നില്ത്തന്നെ മറയ്ക്കുന്ന _. 

എന്നതിനാല് ഹരി. സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ പരമേശ്വരന് എന്നത്ഥം. തല് ച അതൃതുമതം തരൂ 

പംട-അനന്തബാഹു, ശശിസ്ൂയ്യുനേത്രം എന്നിങ്ങിനെ മൃമ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ അത്യആത 
ഡ്, *------~ 

# (ആ) യോഗം--ജ്ഞാനവും കമ്മവും തദത്ഥമാകയാല് ഈ സംവാദം യോഗം എന്നു പറയ 

പ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില് ചിത്തവൃത്തിനിരോധമായ യോഗത്തിന്െറ അംഗമാകയാല് ഈ സംവാദം 

യോഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 
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മായ അദ്ദേഹത്തിന്െറ (പിശ്വുരൂപത്തെ; സംസ് മൃത १७०7८] പുനഃപുനഃടപിന്നേയും പിന്നേ 
5) ] [०। റ] > © 

യും സ്ത്ൂരിച്ചിട്ട ; ഹൃഷ്യാമിടഞാന്൯. ५०02] 0908022 ഞാന് ധന്യനാകുന്നു, ഞാന് കൃതകൃത്യനാകുന്നുവെ 

ന്നിങ്ങിനെ സന്തോഷസാഗരത്തില് ഞാന് മുങ്ങുന്നുവെന്നത്ഥം. 

എന്തിന്നു വളരെ പറയുന്നു _ 

2 १ ९ ¬१1 2 (ര) 2 ९ १ 02 1 © 6)24. യത്ര യോഗേശ്വരഃ ९० യത്ര പാത്വോ ധനുദ്ധരഃ 
ററി] 9) ¢ 9 ॥। 

തത്ര ശ്രീവിജയോ ഭൂതിഃ ധ്രുവാ നിതിമ്മതിമ്മമ. 

യത്ര-എവരുടെ പക്ഷത്തില്, യോഗേശ്വരഃ-യോഗങ്ങാംക്കീശ്വരനായം കൃഷ്ണഃ 

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് (ഇരിക്കുന്നുവോ), യത്ര-ഏതു പക്ഷത്തില്, ധനുദ്ധരഃ-ഗാണ്ഡീവം എന്ന 

വില്പിനെ ധരിച്ചിരി കടന്ന, പാത്ഥഃ--അജ്ജുന൯ (ഇരിക്കുന്നുവോ), തത്ര (ഏവ)-ആ പക്ഷ 

ത്തില്തന്നെ, ശ്രീഃ-രാജ്യലക്ഷ്മിയും, വിജയഃ-ജയവും, ഭൂതിഃ-മേല്ക്കുമേലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും, 

നീതിഃടന്മ്യായവുംയ ഗ്രവാടഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്”, മമ മതിഃ-എന്െറ നിശ്ചയം. 

ആരുടെപക്ഷത്തിലാണ' യോഗേശ്വരനായ ശ്രികൃഷ്ണ്ണൂഭഗവാനും ഗാ 

ണ്ഡീവത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ജുനനുമിരിക്കുന്നത', ആ പക്ഷത്തില് രാജ്യ 

ലക്ഷ്മിയും, ജയവും, മേല്ക്കുമേലുള്ള അഭിപൃദ്ധിയും, സ്ല്യായവുംം ഉറച്ചിരിക്കുന്നു 

വെന്നാണ് എനെറ നിശ്ചയം. 

(ശം ഭാ) യോഗേശ്വരഃ--സകലയോഗകങ്ങറാക്കുമിശ്വര൯. എന്തെന്നാല് 

സകലയോഗങ്ങളുടേഷും ബീജം അദ്ദേഹത്തില്നിന്നാണുത്തഭവിക്കുന്നത്. തത്ര 

ശ്രിഃ....മമ.. ആ പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലാണ് ശ്രി (ലക്ഷ്മി); വിജയവും (പരമോല് മ: 
കഷവും) അവിടെത്തന്നെയാണ്; ഭൂതിയും__ശ്രിയുടെ വിശേഷമായ വിസ്താര 

വു൦_അവിടെത്തന്നെ അവ്യഭിചാരമായിരിക്കുന്നുടു നീതിയും__നയവും _അ 

വിടെത്തന്നെ; ഇപ്രകാരമാണ് എന്റെറ നിശ്ചയം. 

(ശ്രി)....അതിനാല് സ്വപുത്രനായിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ടഭഗവാനെ ശര 

ണം പ്രാപിച്ച്, പാണ്ഡവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിച്ച്, സവ്യസ്വവും അവക്കു കൊടുത്ത് പുത്രന്മാരുടെ 

പ്രാണരക്ഷയെ ചെയ്താലും എന്നു ഭാവം. 

ഭഗവല്ഭക്തിയുക്തസ്വയ തല്പ്രസാദാത്മബോധതഃ 

സുഖം ബന്ധവി മുക്തി സ്യാദിതി ഗീതാത്ഥസംഗ്രഹഃ. 

0... ഭഗവല്ഭക്തിയോടുകൂടിയവ൯ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രസാദത്താ൯ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള 

ആത്മ ബോധംകൊണ്ട് അനായാസേന സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മോചിക്കുന്നു. ഇതാണ്” ഗീയാ 
ശാസ്ര്രത്തിന്െറ സംക്ഷേപമായിട്ടുള്ള അത്ഥം. 0 

അത്” അവ്രകാരമാണല്ലോ. എന്തെന്നാല്, “പുരുഷഃ സ പരഃ പാത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭൃസ്ത്വന 

ന്യാ", 4ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോജ്ളുന? എന്നി ഘട്ടങ്ങളില് ഭഗവല്ഭക്തിയാ 

ണ് മോക്ഷത്തിന്ന് ഏററവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാധനമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ഭഗവല് 

പ്രസാദംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു; അങ്ങിനെയുള്ള ജ്ഞാനം അവ്രധാനമായിട്ട' അതോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന (ഭഗ 

വാങ്കല്) ഏകാന്തഭക്തിയാണ് , മോക്ഷഹേതുവെന്നതു സുപ്യക്തമാകുന്നു. എന്തെന്നാല് “തേഷാം സ 

തതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപുവ്വകം 88१21 ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ! (അ. ൧൦0. 

ശ്ശോ. ൧0), *മത്ഭക്ത ഏതഭ്വിഴ്ഞായ മത്ഭാവായോപപപട്യതേ? (അ. ൧൩. ९०. ൧൮.) ഇത്യാദ।വ 

ചനങ്ങളെക്കൊണ്ടെ ഇജ്ഞറനം ഭക്തിയില് ഉ ംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപരമാത്രമാകുന്നുവെന്നു സ്തൃഷ്ടമാ 

കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനംതന്നെയാണ്' ഭക്തി എന്നു പറവാനും പാടില്ല. എന്തെന്നാല്. 4സമഃ സ്വേഷു 

ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം്ം “ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന് യശ്ചാസ്ത്രി തത്ത്വതഃ? (അ. ൧൮. 



क) 
൫൯൪ ശ്രിമല്ഭഗവല്ഗിത 

ഗ്ലോ. ൫൪, ൭൫.) എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് അവയെ ഭിന്നമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ 
യാണെങ്കില് “തമേവ വിദിത്വാതിമൃത്യു മേതിം, നാന്റ)& പന്ഥാ വിദ്ുതേയനായ് എന്ന ८2०1५1०} ത്തിന്നു വിരോധമായി ഭവിക്കുമല്ലോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. എന്തെന്നാല്. ജ്ഞാനത്തിന്നു ഭക്ത്യവാന്ത 
രവ്യ്യാപാരത്വമുണ്ട്'. വിറകുകൊണ്ടു വേവിക്കുന്നുവെന്നു ० 10९60219 (അഗ്നിയുടെ) ജ്വാല അതി 
നനു സാധനമായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു വരികയില്ല. അതിന്നും പുറമേം “യസ്യ ദേവേ പരാ ഭക്തി 
९109 ദേവേ തഥാ ഗുരെന, തസ്വയൈതേ കഥിതാ ഹൃത്ഥാഃ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മനഃ? “ദേഹാന്തേ ദേ 
വഃ പരം ബ്രദ്മ താരകം വ്യാചഷ്ലേ?, “യമേവൈഷ വൃണുതേ തേന ९1818? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്ര 
തിസ് മൃതിപുരാണവചനങ്ങളും അപ്പോം സമഞ്ജസങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാല് ഭഗവല്ഭ 
ക്തിതന്നെയാണ് മോക്ഷഹേതുവെന്നു സിദ്ധമാകുന്നുഃ. 

[ശ_സ] $ഗുരുഭാത്രാദിഹിംസാലക്ഷണമായും ഘോരമായുമിരിക്കുന്ന കമ്മത്തെ ച്ചെയ്യുന്നതി 
നാല് ഞാന് പാപിയാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാന് നരകത്തില് പോഷകം? എന്നിങ്ങിനെ അനാ 
ത്മകത്തൃുകമായ കമ്മത്തില്. അകത്താവായ ആത്മാവിനെ കത്താവായും ഭോക്താവായും വിചാരിച്ച്” 
അജ്ഞാനംകൊണ്ടു വൃയസനിച്ചിരിക്കുന്നവനും മോഹസമുദ്രത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനുമായ അജ്ജുന 
നെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്ന് ആത്മയാഥാത്മ്യവിജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും സാധി 
ക്കുകയില്ലെന്നുംം ആത്മയാഥാത്മൃയവിജ്ഞാനം ശോധിതതമായിരിക്കുന്ന “ തത്ത്വം?പദാത്ഥങ്ങളടെ ഏ 
കത്വപ്രതിപാദനം കൊണ്ടല്ലാതെ സിദ്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നും, അതിനാല് അവയുടെ (തത്ത്വംപദാത്ഥ 
न> 96) ശോധനമാണ്' (ആദ്യം) ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, കാണുകയഠല് (പരമകാരുണികനായ ശ്രീകൃഷ്ണ 
ഭഗവാൻ) “ന ത്വേവാഹം ജാതു നാസം? എന്നിങ്ങിനെ ആരംഭിച്ച് (ഒന്നാമതായി) പ്രഥമഷംക്കം 
(ആദ്യത്തെ ആറധ്യ്യായം) കൊണ്ട്” €ത്വം?പദാത്ഥത്തെ ശോധനചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദ്വിതീയഷഠം 
ക്കം കൊണ്ടു “തല്? പദാത്ഥത്തെ ശോധനചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഷഠാക്കംകൊണ്ടു €തത്ത്വം?പദാ 
ത്ഥങ്ങളുടെ ഏകത്വത്തെ പ്രതിപാദിച്ച് കുത്തുത്വഭോക്തൃത്വാദ്യവിദ്യാതല്കായ്യസംബന്ധരഹിതമാ 
യും സ്പ്വസംസാരധമ്മനിമ്മുക്തമായുമിരിക്കന്ന ആത്മതത്ത്വത്തെ ബോധിപ്പിച്ചു. ആ ബോധത്തി 
നെറ തന്നെ അപ്രതിബദ്ധത്വസിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടു ജ്ഞാനനിഷ്ടയെ ഉപദേശിച്ചിട്ട തല്പരിപക്വ 
ജ്ഞാനം കൊണ്ട് “ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന് യശ്ചാസ്മ്രി തത്ത്വതഃ, തതോ മാം തത്ത്വതോ 
ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം? എന്നിങ്ങിനെ ആത്മയാഥാത്മ്യാവധാരണത്തേയും അതുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മ 
പ്രാപ്തിയേയും പ്രതിപാദിച്ചു. ഇങ്ങിനെ, ഗീതാശാസ്ത്രുത്തില് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു പ്രതൃഗ 
ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മംതന്നെയാകുന്നു. തല്ജ്ഞാനം മോക്ഷസാധനവുമാകുന്നു. ഇപ്രകാര 
മാണ്' ഗിതാശാസ്ത്രമവസാനിക്കുന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ആസകലം കേട്ടതിന്െറ 
ശേഷമുള്ള അജ്ജുനനന്െറ നേഷ്ട്രോ മോഹഃ സമൃതില്ലബ്ലാ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാക്കും അനുഭവാത്രുഡ 
മായി രിക്കുന്നു. ഇതിനാല് ജ്ഞാനം കൊണ്ട്? അജ്ഞാനനി വൃത്തിയേയും തല്ഫലഭൂതമായിരിക്കുന്ന 
ആത്മലാഭത്തേയും ബോധിപ്പിക്കുന്ന. അതുഹേതുവായിട്ട ജ്ഞാനംതന്നെയാണ് മോക്ഷത്തിന്നു പര 
മകാരണമെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. ഇതിന്നു പ്രമാണമായി ശ്രുതി 4ജ്ഞാനാഭേവ തു കൈവല്യം", “തമേ 
വ വിടിത്വംതിമൃത്യൂമേതി 00902 പന്ഥാ വിദ്യതേയനായ്.ം “ഏഷാ തേഭിഹിതാ സാംഖ്ലേ? എന്നി 
ങ്ങിനെ ജ്ഞതാനയോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു. എന്നാല് താന് ഉപദേശിച്ചിട്ടള്ള ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദി 
ക്കുന്നതില് പുരുഷന്നുള്ള (അജ്ജുനന്നുള്ള) പ്രജ്ഞാമാന്ദ്യുത്തെ കണ്ടിട്ട' 4ബുദ്ധിയ്യോഗേത്വിമാം ശൃണു" 
എന്നിങ്ങിനെ കമ്മയോഗത്തെ ആരംഭിച്ചു. “ബുഭ്ധൌ ശരണമമ്പിച്ചും യോഗഃ കമ്മസു കെരശലം? 
എന്നിങ്ങിനെ പിന്നേയും ജ്ഞാനത്തെത്തന്നെ സ്തൃതിച്ചിട്ട്' “ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യഠനാം കമ്മയോ 
ഗേന യോഗനാം? എന്നിപ്രകാരം അവര് രണ്ടുവകക്കാക്കം വിഷയഭേദവ്യവസ്ഥയെ ചെയ്തു. അതി 
ന്െറശേഷം രാജസതാമസത്യാഗങ്ങളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു സാത്ത്വികത്യാഗത്തിന്നു ശ്രേഷ്ഠത്വം വറ 

, =` ` +~ മം ഭ്തിമാ മാനമായി കന യ മ.മം ഭക്തിമാഗ്ഗപ്രധാനമായിട്ടാകുന്നു__ ഭക്തിയോഗത്തെ ശാസ്ത്രുരീ 
തിയിൽ പ്രതിപാടിച്ചിട്ടുള്ള ശാണ്ഡില്യസൂത്രങ്ങളേയും 70281 @) 69368 ९० നോക്കിയാല് സ്വാമി 
കറം സംക്ഷേപമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നല്ലവണ്ണം വെളിപ്പെടുന്നതാകുന്നു. (പരിഭാഷകന്. 

1, ശ്രീധരസ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായവും ഇതും തമ്മിലുള്ള വൃത്യാസം നോക്കുക. 



८२. 

൧൮൧൦ അധ്യായം ൫൯൫ 

ഞ്ഞു. അതുതന്നെ പരമേശ്വരപ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ടു ചെയ്യുണമെന്നുമുറപ്പിച്ചു. കമ്മനിഷ്ട കൊണ്ടു 

പരിശ്ുഭ്ധചിത്തനായിട്ടു ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു ജ്ഞാനനിഷ്ടയും വിധിക്കപ്പെട്ട. അ 

തീനാല് കമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗത്തിന്െറ സാധനംതന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അതു 

സാക്ഷാല് മോക്ഷകാരണമായി ഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുതന്നെ സിദ്ധാന്തിതമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈഗ് 

താശാസ്ത്രത്തില് ജ്ഞാനകമ്മയോഗങ്ങളുടെ മാത്രം ഉപക്രമോപസംഹാരങ്ങളേ കാണപ്പെടുന്നുള്ള. 

അതിനാല് ഇതില് വേറോരു യോഗത്തിന്നു പ്രാധാന്യയമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അമാനിത്വം, അ 

ദ്വേഷ്ട് ജ്ടുതവം, 40392412 1०; മുതലായവ എപ്രകാരമാണ്” ജ്ഞാനത്തിനേറയും തല്ഫലത്തിനന്േറ 

യും സിദ്ധിക്ക സാധനമായിരിക്കുന്നത” അതുപോലെ മുമുക്ഷൃത്വംം നിഷ്ടാവത്വം, സാത്ത്വികശുദ്ധാ 

ഭക്തിമത്ത്വം മുതലായവ കമ്മഫലസിഭ്ധിക്കു സാധനമായിരിക്കുന്നുവെന്നിപ്രകാരം സിദ്ധമായിട്ടള്ള 

തെല്ലാം നിദ്ദോഷമായി രിക്കുന്ന. 

ഇതി ശ്രിമഹാഭാരതേ ശതസാഹസ്സ 9० സംഹിതായാം വൈയാസിക്യാം 

ഭിഷ്ടപവ്യൃണി ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീതാസൂപനിഷല്സു 

ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ര്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാജ്ജുനസംവാദേ 

മോക്ഷസംന്യാസയോഗോ നാമ 

അഷ്ടാദശോധ്യായഃ 

മോക്ഷസസ്ത്രാസയോഗമെന്ന പതിനെട്ടാമധ്യായം 

സമാ णह 0. 

| १ ശ്രികൃഷ്ണാപ്പണമസ്തു. 

ശ്രികൃഷ്ണ്ലായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. 

അ ച്ചുതാഷ്ടകം 

അപ്യൃതം കേശവം രാമനാരായണം 

കൃണ്ണര്ാമോഭരം വാസുദേവം ഭജേ 

ശ്രിധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം 

ജാനകിനായകം രാമചന്ദ്രം ഹരിം. ൧ 

അച്ചുതം കേശവം സത്ൃയഭാമാധവം 

മാധവം ശ്രീധരം രാധികാരാധനം 

ഇന്ദിരാമന്ദിരം ചേതസാ സുന്ദരം 

ദേവകീനന്ദനം നന്ദജം സംദധേ. ൨ 
^) ८) റൂ 

വിഷ്ണവേ ४९4५०) ശംഖിനേ ചക്രിണേ 
ध ग] ८) 

രുക്മിണീരാഗിണേ ജാനകിജാനയേ 

വല്പവീപല്പഭായാജിതായാത്മനേ 

കംസവിധ്വംസിനേ വംശിനേ തേ നമഃ. ൩൨ 



൭൯൬ ശ്രീമല്ഭഗവല്ഗീിത 

കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹേ രാമ നാരായണ 

ശ്രീപതേ വാസുദേവാച്ചിത ശ്രിീനിധേ 

അച്ചുതാനന്ത ഹേ മാധവാധോക്ഷജ 

ദ്വാരകാനായക ദ്രൌപദിരക്ഷക. 

രാക്ഷസക്കഷോഴിതഃ സിതയാ ശോഭിതോ 

ദണ്ഡകാരണ്യഭക്പുണ്യതാകാരണം 

ലക്ഷണേനാന്വിതോ വാനരൈഃ സേവിീതോ_ 
^) [ ഗസ്മിനാ പൂജിതോ രാഘവഃ പാതു മാം. 

| 9) ५) 

ധേനുകാരിഷ്ടകാനിഷ്ടകൃദ്വേഷിണാം 
१) 

കേശിഹാ കംസഹ്ൃദ്വംശികാവാദകഃ 

പുതനാശോഷകോ സ്മരജാഖ്ലേനോ 

ബാലഗോപാലകഃ പാതു മാം സവദാ. 

വൈത്യ തല്ലോതസാ ടര്; 

പ്രാവൃഡംഭോദവല് പ്രോല്ലസദ്വിഗ്രഹം 

വൈജയന്തിപ്രഭാശോഭിതോരഃസ്ഥലം 

ലോഹിതാംഷ്രിദ്വയം വാരിജാക്ഷം ഭജേ. 

കുഞ്ചിതൈഃ 9106628 ഭ്രാജമാനാനനം 

രത്തമൌലിം ലസല്കണ്ഡലം ഗണ്ഡയോഃ 

ഹാരകേയുൂരിണം കങ്കണപ്രോജ്ജവലം 
$) 3) കിംകിണീമഞ് 8० ശ്യാമും ഭാവയേ. 

അച്ചൃതസ്യ്യാഷ്ടകം യഃ പഠേദിഷ്ടദം 

പ്രേമ്ത്ഃ പ്രത്യഫം (= © 0918 ലി 

| +) 

സവ്വതഃ സുന്ദരം കത്തൃവിശ്വംഭര_ 

त 0) വശ്യ്യോ ഹരിജ്ജായതേ സത്വരം. 
ത 

ഇത്യ ച്യുതാഷ്ടകസ്തോത്രം സംപുണ്ണം. 

~ ` അം. 

൬ 

൯ 
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